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ATSPAROS
PUNKTAS ISTORINIAI ĮVYKIAI ČIKAGOJE

Tautinis išlikimas ir tęstinu
mas išeivijoje grindžiamas mūsų 
tautinės kultūros atsivežtiniais 
turtais ir mūsų pačių valingu są
moningumu. Šios sąlygos yra 
būtinos, kad tautinė veikla būtų 
gyva ir kūrybinga ir kad mes 
patys nepatiktume tik popieri
niais lietuviais.

Tačiau savo tarpe nedaug tu
rime tautinės kūrybos kultūrinių 

. versmių: skalaujami svetimos 
aplinkos dažnai pasiduodame 
pasroviui, mūsų atsparumas 
glemba, o turimos kultūrinės 
vertybės nuo kasdieninio varto
jimo praranda savo blizgesį ir 
patrauklumą. Deja, esame to
lioj padėty, kad papildymų iš 
pačios tautos šiandie negalime 
tikėtis ir turime verstis tuo, ką 
turime.

Jau ilgesnį laiką begyvendami 
už tėvynės ribų galėjom susida
ryti vaizdą ir net įsitikinti, kas 
sudaro mūsų lietuviškos veiklos 
ypač atskirose kolonijose tauti
nės atsparos punktus. Tai visų 
pirmiausia organizuoti meniniai 
vienetai, kaip chorai, tautinių 
lokių grupės ir pan. Jie sudaro 
mūsų kolonijų branduolius, prie 
kurių šliejasi kitos individualinės 
ar organizacinės pajėgos.

Neliečiant kitų sričių ir atra
mos punktų sustokime kiek prie 
chorų. Šie meniniai ir kultūriniai 
vienetai lietuvybei duoda dau
giausia tiek vidinės, tiek ir išori
nės jėgos mūsų bendruomenių 
tautinės politikos rėmuose. Jie 
yra mūsų tautinio budrumo ir 
net sentimento žadintojai, jie 
yra lygiai ir mūsų tautinės re
prezentacijos efektyviausios 
priemonės. Nekalbant apie pa
čią dainą, kuri kol gyva tautos 
narių lūpose, tol liudija jos gy
vastingumą, chorai sąmonina 
tuos pačius klausytojus, choristų 
tarpe sukuria familiarias nuotai
kas, iš kurių labai dažnai net su
sikuria grynos ir sąmoningos lie
tuviškos šeimos. Teisingai vie
nas iš mūsų chorvedžių pabrėžė, 
kad kol skambės mūsų dainos, 
kol chorai jas neš į klausytojų 
širdis, tol mūsų visuomeninė ir 
kultūrinė veikla bus užtikrinta. 
Nebus chorų, nebus ir dainos, o 
su dainos mirtim mirsime ir 
mes.

šiai tiesai įrodymų toli ieško
ti .nereikia: palyginkime tik tas 
lietuvių kolonijas, kur yra cho
rai, su tomis, kur jų nėra. Kiek 
pirmosios yra veržlios ir gyvas
tingos, tiek antrosios merdėjan
čios, tarsi bičių šeimynos be mo
tinėlės.

Kad choras gyvuotų ir atlik
tų savo misiją, kaip kad matė
me iŠ to, kas aukščiau pasaky
ta, neužtenka vien pasišventusių parodant atitinkamo palankumo 
choristų ir dar daugiau pasišven- net ir idealistui krinta nuotaika 
tusio ir sugebančio chorvedžio matant jų pastangų tuštumą, 
(o šių pastarųjų taip reta ir Tuo tarpu kolonijos gyvenime 
svarbiausia, jie neišrenkami su- choras yra širdis, o ją plakti te- 
sirinkimuose, kaip organizacijų galime priversti tik mes patys, 
pirmininkai), bet ypač svarbu ir Tiesa, ne visų vienodas skonis 
klausytojai arba tikrasis choro ir ne visi muzikalūs, kad ištroš- 
užnugaris. Choras visų pirma kę dainos 
turi būti girdimas. Jeigu to nė
ra, tai choras praranda sau at
ramą.

Jeigu mes šiandie tai iš vie
no, tai iš kito choro išgirstame 
nusiskundimų, tai ne dėl daini
ninkų ar lėšų trūkumo (iki šio
lei mūsų chorai dar niekur ne
dainavo už pinigus!), o visų pir
ma kaip tik pasigesdami čia ką 
tik minėtos visuomenės atra
mos: koncertų salės kaskart vis 
tuštesnės, kaskart vis dažnesni 
chorams priekaištai ir dėl paties 
dainavimo, ir dėl repertuaro.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS

Birželio 30 — liepos 3 d.d. Čikagoje įvyko istorinis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas. Į jį suvažiavo tūkstančiai lietuvių jau
nimo iš viso laisvojo pasaulio.

Įvykiai pasaulyje

Kongresu susidomėjimas buvo toks didelis, kad kiekvieno 
krašto lietuviai laikė savo pareiga ir garbe šiame kongrese turėti ir 
savo atstovų. Australijos Lietuvių Bendruomenė, nors ir toliau
siai nuo Čikagos, vis tik įstengė į Kongresą pasiųsti skaitlingiausią 
savo jaunimo delegaciją.

Spausdinant šį numerį dar nebuvo gauta žinių iš paties Kon
greso, o tik gauti platesni reportažai iš prieškongresinių darbų — 
suvažiavimo ir jaunimo stovyklos.

ŠIAURĖS AMERIKOS IH-JI DAINŲ ŠVENTE
PREZ. de GAULLE RUSIJOJE DEMONSTRACIJOS 

LENKIJOJE
JUGOSYAVIJA IR VATIKANAS

Prancūzijos prezidentas C. de 
Gaulle, viešėdamas sov. Rusijoje 
ieško glaudesnių ryšių tarp abiejų 
kraštų. Po oficialių vizitų Maskvo
je, Leningrade ir net Sibire, vals
tybių galvos turėjo eilę konferen
cijų, kur sutarta vesti suderintą 
politiką ne tik tarp abiejų kraštų, munistų partijos buveinę, norėda- 
bet ir tarptautinėj plotmėj, susi
rišti tiesiogine telefono linija tarp 
abiejų sostinių (“hot line”) ir ra
ginti ir kitus Europos kraštus dė
tis prie Prancūzijos - Rusijos san
tarvės, kas pašalintų pasaulinę į- 
tampą. Raginamas pripažinti Rytų 
Vokietiją prez. de Gaulle atsisa
kė pabrėždamas, kad Vokietijos su
vienijimas yra vienas iš Prancūzi
jos užsienių politikos punktų. Rusi
ja iš savo pusės nenumato paleisti 
rytų Vokietijos iš savo rankų.

*

Švenčiant 1000 metų krikščiony
bės įvedimo jubiliejų Lenkijoje 
daugely vietų įvyko rimtų susidūri
mų su komunistų pareigūnais ir 
net susikirtimų su policija. Var
šuvoje katalikai jau žygiavo į ko-

mi ją užimti, bet policija ir kariuo
menės daliniai žygiuojančius sulai
kė. Praktiškai šios demonstracijos 
pabrėžia tik krašte rivalizaciją 
tarp komunistinės valdžios iš vie
nos pusės ir katalikiškos lenkų tau
to s iš kitos pusės. Šias dvi puses 
simbolizuoja komunistų vadas Go
mulka ir katalikų primas kardi
nolas Višinskis. Bijomasi, kad Len
kijoje gali būti prieita prie revo
liucinių veiksmų.

Jugoslavija — vienintėlė komu
nistinė valstybė neseniai užmezgė 
diplomatinius santykius su Vatika
nu ir netrukus bus pasikeista di
plomatais. Jugoslavijos vyriausy
bė sutinka leisti vyskupams palai
kyti ryšius su Vatikanu, suteikia 
krašte religinę laisvę krašto kon
stitucijos ribose.

— ★ —

Amerikos oro gynyba pasiga
mino naujo tipo raketas, kurios 
nesulaikomos jokiom užtvarom. Jos 
yra daugeliu atžvilgių pranašes
nės už armijoje įvestas Polaris ra
ketas.

PABRANGO BENZINAS

amerikiečiai smarkiai 
šiaurės Vietnamo sos- 
priemiesčius sunaikin-

Vietname 
bombardavo 
tinės Hanoi 
darni’ degalų atsargas.

Užsienio politikai šį bombarda
vimą priėmė skirtingai: UNO gen. 
sekretorius pasižiūrėjo neigiamai, 
Japonija pripažino, kad prie esa
mų sąlygų amerikiečiai kitaip el
gtis negali.

PacifikePrancūzija numačiusi 
atominių bandymų tris serijas 
ligi rugsėjo 15 d. nežiūrint 
visų kraštų prie Pacifiko protes
tų. Tuo tarpu Prancūzijos prezi
dentas C. de Gaulle vis dar te
bevieši Sov. Sąjungoje, kur buvo 
nuvežtas net į Sibirą.

Nno liepos 1 d. N.S.W. pakilo 
benzino kaina: 1 gal. “Super” kai
nuos 39.5 c. (pabrango 1 c.) ir 
“Standard” 36.3 c. (pabrango 3c.).

DR. JONO VALAIČIO
IŠRADIMAS

Australijos min. pirm-kas Mr. 
Holt išvyko į Ameriką pasimatyti 
su prez. Jonhson ir ta pačia pro
ga su Anglijos min. p-ku Mr. Wil
son. Kelionėje išbus ligi liepos 6 
dienos.

Jaunimo Kongreso paskutinę dieną ir jo užbaigos efektingu 
punktu įvyksta ir trečioji Šiaurės Amerikos lietuvių Dainų šventė, 
kuri iš eilės jau yra trečioji. Neskaitant skaitlingų klausytojų vien 
tik dainininkų šioje šventėje dalyvauja apie 1.800!

Turint prieš akis tokius svarbius įvykius minėtos Jaunimo Kon
greso ir Dainų šventės dienos mūsų išeivijoje yra istorinės ir gal 
būt'likiminės, nes kaip bebūtų šis Jaunimo Kongresas nepraeis tušr 
čiomis — šio kongreso rezultatai giliai palies visą lietuviškąją iš
eiviją ir gal lemtingai išjudins į judresnį bei aktyvesnį gyvenimą. 
Jaunimas visados buvo ir bus dinamiškasis tautos ir bendruomenės 
elementas, kuriam netrūksta nei energijos, nei veržlumo.

Anksčiau Jaunimo Kongresą pavadinom gaisru, uždegančiu^ 
širdis ir tirpdančiu abejones. Įvykęs kongresas turės būti kaip pot
vynis, kurio išjudintos bangos pasieks ir nauja dvasia perlies ir pa
čius tolimiausius kraštus.

Šito istorinio įvykio akivaizdoje sveikiname visus Jaunimo 
Kongreso dalyvius, jo organizatorius ir inspiratorius tikėdami, kad 
visų pastangos šimtaprocentiniai pasiteisino.

BADAS INDIJOJE

JAV spaudoje ir per radiją pla
čiai paskelbta žinia, kad dr. Jonas 
Valaitis surado, kaip artimoj atei
ty bus galima nustatyti pirmuosius 
vėžio ligos reiškinius, o juos pas
tebėjus, bus galima ir ligą nugalė
ti dar prieš jai išsiplečiant.

Dr. J. Valaitis dar tik baigė sa
vo tyrimų pirmąją dalį. Jis yra 
Park Ridge ligoninės Chicagoje 
patologijos skyriaus vedėjas ir jau 
seniai, Amerikos vėžio draugijai 
pavedus, dirba vėžio ligos tyrinė
jimo srityje.

Amerikoje, ypač pietiniuose stei- 
tuose vėl prasidėjo negrų judėji
mas dėl savo teisių.

K. Kavaliauskas,
A LB Krašto Kult. Tarybos 

pirmininkas ir "Dainos” choro 
dirigentas. Liepos 16 d. įvyksta 

choro jubiliejinis koncertas

Dėl to ir net pačių dainininkų ei
lės retėja, nes visuomenei ne

masiškai veržtųsi į 
koncertų sales. Bet gi kaip cho
ras laiko savo pareiga mums par 
tarnauti įvairiuose parengimuo
se, lygiai taip ir kiekvieno mū
sų tautinė pareiga dalyvauti cho
ro koncertuose, kuriuose jis su
kaupia savo metų darbo vaisius. 
Pagaliau pareiga yra pareiga 
neatsižvelgiant ar ją lydi malo
numas ar ne, ir kaip pareiga 
palaikyti visas kitas tautinio 
darbo institucijas, lygiai tokia 
pareiga, gal net didesnė ir remti 
savo chorus.

DOVANA KRAŠTO VALDYBOS 
BIBLIOTEKAI

Šiomis dienomis kultūros apraiš
kų rėmėjas J. Vebrys iš Adelaidės 
padovanojo vertingą meno leidinį, 
suredeguotą žinomo meno istoriko 
Pauliaus Galaunės “Lietuvių Liau
dies menas - skulptūra” Aukoju
siam Bibliotekos vedėjas nuošir
džiai dėkoja.

D.L.K. JONO KAZIMIERO 
SKATIKAI

Antanui Krausui pasisekė gauti 
prieš 300 metų Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Jono Kazimiero kal
dintą skatiką iš 1666 metų. Tuo 
senu ir vertingu skatiku papildy
ta lietuviškų pinigų kolekcija.

(*)

Kaip žinome iš spaudos, Indijoje 
niekad nebuvo maisto pretekliaus 
ir niekad žmonės nebuvo persisoti
nę. O šiuo metu ten yra formalus 
badas, žmonės tiek tegauna val
gyti, kad vos palaiko gyvybę.

Indijos vyriausybė deda visas 
pastangas, kad visuotinio bado 
pavojų pašalintų. Svetimi kraštai, 
ypač Amerika, teikia maisto gė
rybėmis milžinišką paramą, tačiau 
rezultatų nesimato. Prileidžiama, 
kad Indijoje yra gyventojų pertek
lius tad kraštas pats išsimaitinti 
negali. Tačiau ar čia tikroji bado 
priežastis?

Reikia atsiminti, kad Indija pa
jėgi išauginti daugiausia grūdų ir 
gyvulių, nei bet kuris kitas kraštas. 
Žemė, ypač pietuose, ne tik labai 
derlinga, bet ir klimatas toks, kad 
derlių gali per metus nuimti net 
tris kartus. Teoretiškai apskaičiuo
jama, kad duoninių ir pašarinių 
grūdų Indija per metus galinti 
išauginti net iki trijų šimtų mili
jonų tonų, bet niekad to nepasie
kia ir Indijos gyventojams niekad 
nepavyksta susikrauti bent trum
pam laikui atsargų. Didesnė pusė

Pirmasis raketų sąlytis erdvėse: amerikiečių erdvėlaivis "Gemini 8” susijungia su prieš tai 
paleista be žmogaus raketa "A gena”, kovo 16 d. Bandymas sėkmingas, tik astronautai 
turėjo sunkumų sujungtus erdvėlaivius kontroliuoti.

savomis jėgomis išaugintų grūdų 
neišaiškinamai dingsta. Kiti sako, 
kad vieni dirba, kiti vagia. Bet 
net ir išvogti grūdai vistiek pasi
liktų krašte ir badauti nereikėtų.

Žinovai Indijos kritiškai padė
čiai išaiškinti randa dvi priežas
tis — socialinė santvarka ir prie
taringumas. Bet baisiausias Indi
jos priešas yra jos tikėjimas. Jų 
tikėjimas neleidžia žudyti jokio gy
vio, nors jis ir būtų baisus kenkė
jas arba pavojingas, kaip gyva
tės. Už tat Indijoje' privisę mili
jardai žiurkių, kurios kaip skė
riai armijomis užpuola nokstančius 
pasėlius ir juos dalinai sunaikina. 
Žmogui telieka tik likučiai. O žiur
kės, kaip ir karvės yra neliečiamos, 
šventos. Vaikai išbadėję, bet kar
vių išnaudoti negalima, ir jos In
dijoje gali laisvai visur vaikščioti 
ir viską ėsti, ir niekas jų negali 
sudrausti. Indijos gyventojo pa
syvumas prieš gyvąsias gamtos jė
gas ir yra jam peilis į nugarą. Kol 
šitoks įsitikinimas tvers, tol Indi
jos neišgelbės jokios užsienio au
kos. Jeigu Indija įsileistų nuodų 
prieš žiurkes ir pati imtų kovoti 
su kenkėjais, reikalas būtų radika
liai išspręstas ir ne Indija šauk
tųsi pagalbos, bet ji net galėtų jos 
ir kitiems suteikti.

Žmogaus pastangos kovoti su 
gamtos jėgomis dėl savo gerbūvio, 
visados pasiteisino. Taip ir Indija. 
Jeigu Indijoje, kaip sako, valkau- 
jančios karvės. nebus paverstos 
“padorom” karvėm, jeigu žiurkėm 
vietoj grūdų nebus užduota garan
tuota porcija nuodų, kraštas nuo 
skurdo ir bado niekad neišsiva
duos.

Pagaliau ir socialinė santvarka 
šaukiasi reformų. Indijos demokra
tinė santvarka yra Anglijos kopi
ja, tik su vienu skirtumu, kad čia 
yra luominių nelygumų. Užtektų 
Indijos konstitucijon įvesti, kad pa
rijas ir bramanas yra lygūs, ir 
kraštas turėtų sveiką socialinę at
ramą. Deja, šitokių permainų In
dijoje greitu laiku negalima tikė
tis.
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MŪSŲ PASTOGĖ

LAIŠKAI Iš J. KONGRESO

KELIONĖ IR DAINAVA

/ Jonas Soliūnas

JIE JAU ČIA!
Staiga pradeda švysčioti mėlyna šviesa. Prie mano automobi-

Kaip nuvykom, tikrai jau būsi
te skaitę iš kitų aprašymų. Norė
čiau tik paminėti kad skrisdami 
atlikome dar kelis darbus. Pirmiau
sia sudarėme delegacijos štabų iš- 
rinkom vyrų ir moterų sekcijų va
dovus, kurie padės visos delegaci-

lio angelas sargas — Čikagos policininkas. Sugavo.
— Kur skubi, velnio vaike? — sako jis.

- Australijon, — atšaunu.
— Australijon?!
— Taip. I mean — ne. — Susimaišau. — Važiuoju Čika

gos aerodroman, — pagaliau paaiškinu.
Nuo manęs policininkas neatstoja. Gaunu bilietą, bet vistiek 

patenkintas.
Čikagos gatvės tuščios. Pirmadienio ankstus rytas meta blan

kią šviesą. Čikaga dar miega. Aš skubu aerodroman pasitikti Aust
ralijos lietuvių jaunimo delegacijos, širdy kažkodėl linksma. 
Norisi dainuoti.

Už pusvalandžio jau O’Hare aerodrome. Tik penkta valan
dai Jie atskrenda šeštą. Dar valanda laukimo. Nusiperku laik
raštį, bandau skaityti. Nesiseka. Mintys skrenda ir pasitinka 
atvykstančius.

Valanda greit prabėga. Atvyksta ir kiti čikagiečiai pasitikti. 
Štai kun. J. Borevičius, S. J., P. Petrutis, H. Žemelis, V. Kleiza, 
D. Tallat — Kelpšaitė. Visi jie ir būrys fotografų nekantrauja.

Pagaliau lėktuvas čia. Pasipila žmonės. Štai išnyra austra- 
liečiai, vedini R. Cibo. Pykši foto aparatai. Čirškia filmo ratelis. 
Sveikinimai. Gėlės. Kažkodėl ši valanda man primena mūsų 
krepšininkų sutikimą 1964 m. Australijoje.

IR VĖL SUSITIKO BLAŠKOMOS TAUTOS VAIKAI....
Jaunimo Kongreso vadovai greit visus kviečia autobusam Va

žiuosim valgyti. Jaunimo Centram Tačiau Margučio radijo pro
gramos vedėjas Žemelis prispirta kampan Jūratę. Reisgytė paten
kinta. Ji dėkoja visiems čikagiečiams už talką jos kelionei reali
zuoti. Paskum į autobusą. Aš nusigriebiu A. Stepaną ir I. bei 
M. Didžius ir skubu J. Centram Kelias — tūkstančių tūkstančiai 
mašinų. Skuba darban visa Čikaga. Tik ne mes.

Po geros valandos atsiduriame Jaunimo Centre. Čia ir vėl 
žmonių minios. Vis atvykę pasitikti australiečių.

Netrukus vaišės. Gėlės Reisgytei. Trumpas V. Kleizos žodis. 
Paskui kalba Australijos R. Cibas. Jis dėkoja už priėmimą.

Ir vėl skubam. Dabar į svečius pas J. Bačiūną!
— Netikiu. Tai sapnas, — sako Ievutė Didžytė.
— Kas galėjo sapnuoti, kad štai šįmet būsiu pas J. Bačiūną, 

— sako Jūratė. w .
Savo mašinon dar pasiimu Reisgytę ir mūsų “delegacija” 

skrenda į tolius. Pas J. Bačiūną. Mano svečiai pavargę. Nemi- 
gas pakerta jų linksmumą.

Pagaliau pas J. Bačiūną Tabor Farmoje. Čia greit sutinkame 
J. Bačiūnienę. Mes Bačiūnų svečiai. Greit atskrenda ir Valdas 
Adamkavičius. Vaišės ir poilsis.

Mūsų ketvertukė pasileidžia į laukus apžiūrėti Bačiūno golfo 
aikščių. Toliuose javų laukai. Visur žalia žalia. Pilnas dangus 
saulės. Kaip Lietuvoje. Čia — Lietuva. Mūsų mažytė svajonių 
Lietuva.

Jūratė pasileidžia nuo kalno. Jaunystė ir džiaugsmas. Bėga, 
bėga.... Matau, kaip Jūratė nusiverčia nuo kalno. Mažas kamuo
lys džiaugsmo ir jaunystės.

Po gero poilsio mes skubam vasaros stovyklon į Dainavą.

LIETUVIŲ KALBA — TARPTAUTINE
Stovykla jaunimo vadovams jau prasidėjo. Kai mes atvy

kom, jau buvo pavakarė. Tokia lietuviška. Dainavoje viskas lie
tuviška: namai, ežerėlis, kryžius, koplytėlė, žolė ir saulės nusilei
dimas.

Stovykloje dabar darbo pradžia. Jau atvyko ir kiti lietuviai 
“užsieniečiai”. Jų čia radome iš Europos, Pietų Amerikos, Ka
nados. Prieina prie manęs vienas australiokas ir skundžiasi:

— Prieinu prie jos, kalbinu ją angliškai, o ji ir sako — nesu
prantu angliškai! Tada griebiuosi ją kalbinti lietuviškai.. — kal
ba vienas iš Australijos lietuvių delegacijos.

Taip, dabar vasaros stovykloj lietuviškai visi susikalba. Lie
tuvių kalba suartina pirmą kartą susitikusios mažos tautos išblaš
kytuosius vaikus.

Dabar Dainava pilna jauno džiaugsmo. Visur nepaprastas 
entuziazmas. Visi atstovai noriai dalyvauja programose, paskaito
se. Aidu nuaidi Dainavos kalneliai. Iš jaunų krūtinių veržiasi 
daina. Čia jos niekas nesutrukdo. Čia lietuviškas jaunimas išgy
vena laisvę: laisvę nuo išsiblaškymo, laisvę nuo pavojaus išnykti 
svetimoje aplinkoje.

Per Šiaurės Ameriką skrenda artėjančio Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso balsai. Apie tai — kitą kartą.

jos vadovui p. R. Cibui visuose 
reikaluose: tai Algis Šimkus 
(Melb.) ir Dana Maželytė (Adei.). 
Taip pat išrinkome ir Australijos 
“karalaitę”, kuri mus atstovaus 
“Miss Lithuania” rinkimuose — 
Juditą Kolakauskaitę. (Sydn.). 
Dar keli australiečiai buvo įtrauk
ti į Kongreso programą: Kazys 
Zdanavičius dalyvaus simpoziume 
lituanistiniais klausimais, o A. 
Šimkus ir Pajauta Pullinen bus 
rezoliucijų komisijos nariais.

Taigi... Los Angeles pasiekėme 
šeštadienį (birželio 18) 7.30 vai. 
vak. Net keista, kartu ir malonu, 
kad tokiu laiku buvo dar šviesu. 
Teks priprasti prie labai ilgų die
nų.

Los Angeles aerodrome mus pa
sitiko gausus būrys lietuvių su di
deliu plakatu — “Sveiki, atvykę” 
ir kiekvienam prisegė po tautinę 
vėliavėlę ir gėlę. Iš aerodromo vy
kome į Los Angeles tautinius na
mus, kur Los Angeles Jaunimo Me
tų Komitetas mums suruošė priė
mimo vakarienę. Čia norisi dar 
paminėti, kad Los Angeles lietuviai 
irgi turi daug namų: tautiniai na
mai, bendruomenės namai ir para
pija su savo bažnyčia ir sale. Teko 
jau girdėti, kad susidėjus būtų 
gera vienus turėti... Atrodo, pana
ši mintis visur. Tie tautiniai na
mai neblogi: dviejų aukštų, viršuj 
salė, virtuvė, apačioj baras. Salė 
200 žmonių talpos. Šiame subuvime 
teko sutikti daug buvusių “austra
liečių”, kaip p.p. Gaubienę, Dam
brauskaitę, Plūką, Tamošaičius, 
Janušauskus, Kmitą, Žaliūnus, ir 
kitus pažįstamus — linkėjimai nuo 
jųl

Priėmimą pravedė Jaunimo Me
tų K-to p-kas p. Radvenis mus vi
sus pasveikindamas. Mūsiškių var
du sveikinimus ir padėką išreiš
kė R. Cibas ir V.V. Grigaliūnas iš 
N. Zelandijos (jis ir N. Z. b-nės 
pirmininkas). Po vakarienės buvo
me išskirstyti pas lietuvius nakvy
nei.

Sekmadienį Loš Angeles lietuvių 
parapija, vad. prel. Kučingio, šven
tė savo 25-rių metų jubiliejų, ir 
mes visi buvom pakviesti dalyvau
ti iškilmėj kaip garbės svečiai, šv. 
Mišias atnašavo vysk. V. Brizgys. 
Dalyvavom ir koncerte. Bažnyčia 
graži ir nemaža .Po pietų vyko kon
certas. Prieš jį pasakyta keletas 
sveikinimų. R. Cibas taip pat buvo 
pakviestas tarti žodį mūsų vardu. 
Kadangi Los Angeles lietuviams 
rūpėjo susipažinti su Jūrate Reis- 
gyte, tai R. Cibas ją šiame kon
certe ir pristatė. Koncertas vyko 
J. Marshall High School salėje, 
talpinančioje 2.000 žmonių ir ji bu
vo pilna! Nors buvo ir vietinių 
amerikonų, bet dauguma lietuviai. 
Programoje dalyvavo Lilija Šuky
tė (N. Y. Metropolitan operos so
pranas), R.Dabšys (barit.) ir pa
rapijos choras, vadovaujamas Br. 
Budriūno. Pranešėja Rūta Lee-Kil- 
monytė, labai gražiai kalbanti lie
tuviškai. Koncertas buvo įdomus 
ir aukšto lygio. Jame be kitų bu
vo išpildyta B. Budriūno (žodžiai 
B. Brazdžionio) kantata “Tėviškės 
namai”, kuri žada būti vienu iš įdo
miausių punktų ir Dainų Šventėje.

Po koncerto mums aprodė mies
tą — labai didelis ir juo labai ne
buvom sužavėti. Jau pats įspūdis

RAŠO PAJAUTA PULLINEN

dar iš lėktuvo: viskas labai pilka, 
sausa, kalnai aplink rudi, žinoma, 
gal reikia prie to priprasti. Klima
tas, sako, labai malonus. Jų žino
masis “smog” vis tik griaužia akis, 
nors jo ir nedaug. Los Angeles lie
tuviai priėmė mus labai maloniai,
už ką visiems ir ypač mus globo
jusiems esame labai dėkingi.

Sekmadienį 12.35 vai. naktį iš- 
skridom į Čikagą, kurią pasiekėm 
per tris su puse valandos. Taip 
pirmadienio 6 vai. ryto jau buvom 
Čikagoje (laikrodis pasisuko dviem 
valandom pirmyn). Aerodrome 
mus pasitiko nedidelis būrelis 
lietuvių, o kiti jau laukė Jaunimo 
Centre, kur mus tuoj pavaišino 
pusryčiais ir jau 10 vai. kartu 
su Argentinos delegacija tuo pačiu 
autobusu ir mašinomis vykome į 
Dainavos stovyklą, (apie 250 my
lių nuo Čikagos). Pakeliui susto
jome pas p.p. Bačiūnus ir čia val
gėme pietus.

Pusvalandį' pailsėję traukiame 
toliau. Jau artėjant prie Čikagos 
krito į akis gamtos žalumas — net 
malonu ir akiai ir širdžiai lyg tai 
būtų Lietuvos ar Europos miškai. 
Pakeliui visur žalia, banguoja ja
vų laukai, gražūs ūkiai.

Apie 6 vai. pasiekėm Dainavą. 
Stovyklavietė priklauso lietuvių 
katalikų federacijai ir yra labai 
gražioje vietoje: namai ant kalno, 
pakalnėj ežeras, daug vietos pala
pinėms, mašinoms ir t.t. Viso 225 
akrai, įkurta 1956 m. Gavę vaka-

rienę ir lovas vis tik nors ir labai 
nuvargę dar 9.30 vai. vak. rinko
mės į salę literatūros vakarui, kur 
girdėjome Aisčio, Bradūno, Pūke- 
levičiūtės poezijos (skaitė kiti). 
Savos kūrybos paskaitė R. Bičiū
nas. Dar buvo paskaityta ir pa-
vergtos Lietuvos poeto Justino
Marcinkevičiaus kūrybos, kuris

MUSU

SEATO

KOSFERENCIJA CANBERROJE

Pereitą savaitę Australijos sos
tinėje įvyko pietryčių Azijos kraš
tų Sąjungos (SEATO) konferen
cija, kur buvo aptariami šių kraš
tų ekonominio bendradarbiavimo 
ir saugumo klausimai. Paliestas ir 
Vietnamo klausimas. Amerikos už
sienių reik, ministeris Mr. Rusk pa
reiškė, kad su Australijos vyriau
sybe nediskutuos klausimo apie 
Australijos karinių pajėgų padidi
nimą Vietname. Jis drauge pareiš
kė, kad karas Vietname krypsta 
pergalės kryptimi.

Netikėtai mirus

Staiga mirus

stud. ALGIUI BUKŠAIČIUI.

jo motiną J. Bukšaitienę skausmo valandoje giliai 
užjaučia

I. ir V, Daudarai

Skausmo prislėgtą ponią

J. BUKŠAITIENĘ, 

vienturčiui sūnui Algiui 
staiga .mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Zakarevičicd

1966 m. liepos 4 d. 
i i 11 .i

1968 m .lankėsi Amerikoje su ki
tais poetais ir savo eilėraščiuose iš
sakė įspūdžius, gautus Amerikoje. 
Padainavus kelias daineles skirs- 
tėmės į guolius tikrai užtarnau
tam poilsiui. Net ir pusryčius lei
do mums pramiegoti, kad tinkamai 
pailsėtume.

Birželio 21d. (antradienį) pra
dėjome pirmą darbo dieną: 10 vai. 
buvo pristatyti visi naujai atvykę 
— Argentina (24), Australija (23) 
Dr. V. Doniela iš Vokietijos atvy- 
ko jau prieš dvi dienas, Anglija
(1), Austrija (1), Brazilija (1) 

(Nukelta į psl. 3)

JONUI VESELAUSKUI, 

jo žmoną, sūnų ir p.p. Venclovų šeimą liūdesy giliai 
užjaučia

5. ir A. Mikailos
V. ir A. Kabailos

JONUI VESELAUSKUI

netikėtai mirus, jo žmoną, sūnų ir seserį p. Venclovienę 

skausme giliai užjaučia

V.T.S. ir T. Skrirtskos

Mieliems p.p. Venclovams, 

ponios broliui JONUI VESELAUSKUI mirus, 

gilią užuojautą reiškia

Vingilių Seimą

ALGIRDUI BUKSAICIUI MIRUS

22 d. staiga mirė jos 
sūnus stud. Algirdas 
Bukšaitis, sulaukęs vos

Algirdas V. Bukiaitii

Gyvenime yra daug neteisybių, 
kurias sužadina pats žmogus, bet 
mūsų akimis yra nepateisinamų 
neteisybių, į kurias atsakymo netu
rime. Tokią skaudžią gyvenimo ne- 
tiesybę neseniai išgyveno daugu
mas Sydnejaus lietuvių, ir ypač 
labiausiai gyvenimo nuskriaustoji 
p. Jadvyga Bukšaitienė, netekusi 
ne tik savo vieturčio sūnaus, bet 
ir vilties ko nors tikėtis iš gyve
nimo.

Birželio 
vienturtis 
Viktoras
26 metų amžiaus. Į jo laidotuves 
(birželio 25 d.) susirinko minios 
žmonių tiek iš lietuvių, tiek ir iš 
ne lietuvių, kurie skaudžiai apgai
lėjo ne tik jauno žmogaus mirtį, 
bet juo labiau jo palikusią motiną, 
kuriai gyvenimas atėmė paskutinę 
paguodą ir viltį.

A. a.Studentas Algirdas V. Bu
kšaitis gimė 1939 m. Lietuvoje. 
Bolševikams okupavus Lietuvą jo 
tėvą leitenantą Justiną Bukšaitį 
bolševikai suėmę nužudė. Turėda
ma skaudžią patirtį motina Jad- 
----- i Bukšaitienė su mažamečiu 
sūnum artėjant antrą kartą bol
ševikams pasitraukė iš Lietuvos ir 
1949 m. pabaigoje pasiekia Aus
traliją. čia ji sunkiai vargdama 
leidžia sūnų į mokslus tikėdama
si bent senatvėje paguodos ir pra
šviesėjimo. Sūnus Algis 1956 m. 
baigia gimnaziją ir pradeda stu
dijas. Dar būdamas moksleiviu ir 
atjausdamas savo motiną jis sten
giasi savomis jėgomis šį tą užsi
dirbti, kad palengvintų motinai. 
Pradėjo studijas tarnaudamas da
žų fabrike ir gal tas nulėmė, kad 
jis savo specialybe pasirinko che
miją. Ir taip dienomis dirbdamas 
ir naktimis mokydamasis jau bai
gė chemijos stud. N.S.W. univer
sitete ir beliko tik mėnesių klausi
mas, kol jis būtų gavęs diplomą ir 
mokslo laipsnį. Netikėtai liga už
klupo ir milžiną atletą paguldė j 
lovą, iš kurios jis per savaitę nu
keliavo į amžinybę.

A. a. velionis Algis buvo labai 
rūpestingas ir gabus jaunuolis. Jis 
buvo ir ambicingas, gilinęsis į sa
vo specialybę ir tikėjęsis joje daug kariuomenės valgyklos kelneris, 
ko pasiekti. Tiesa, užimtas darbu 
ir studijomis jis mažai kur rodėsi 
lietuvių tarpe, bet širdy jis buvo 
labai sąmoningas lietuvis: skaitė 
lietuvišką spaudą ir vis guodė mo
tiną, kad pabaigęs studijas jis vi
sa savo energija atidirbsiąs lietu
vybei už sugaištą laiką. Būdamas 
fiziškai stiprus jis mėgo sportą,

buvo N.S.W .džudo čempijo-net
nas. Jau nuo pat mažens mėgo bū
ti savarankiškas ir 
paskutinio atodūsio:

to laikėsi iki 
dar mokslei-

viu būdamas pats pasidarė radi
jo priimtuvą, pats išmoko auto me
chaniko specialybės, o baigęs che
miją žadėjo visa savo energija pa
sinerti chemijos ir atomines pas
laptis. JDeja, gyvenimas jo svajo
nes sugriovė, o jo motinos viltis 
pakirto.

A. a. Algio Bukšaičio motina su 
sūnaus mirtimi išgėrė skausmo tau
rę iki dugno: neskaitant bolševi-~ 
kų nužudyto vyro ji taip pat neto-” 
ko ir savo dviejų brolių ir sesers, 
kurie buvo išvežti į Sibirą ir ten 
kankiniais žuvo, šiandie ji palikusį . 
svetimame krašte vienų viena, ne
tekusi paskutinės paguodos — sa
vo sūnaus, iš kurio ji labai daug 
tikėjosi.

Reikšdami užuojautą nelaimin
gai motinai drauge apgailime ir 
mirusį jos sūnų Algį, kuris buvo 
sąmoningas lietuvis jaunuolis ir ii 
kurio tikėjosi labai daug ne vien 
motina, bet ir visi lietuviai.

n.n.

JONAS VESELAUSKAS
Pamažu retėja mūsų vyresnioji 

karta. Tik yra liūdna, kai negai
lestingai mirtis pakerta gyvybę ne 
taip dar seniems ir, rodos, galin
tiems gyventi žmonėms.

Birželio 18 d. (šeštadienį) 1 vai. 
popiet, bedirbant savo ūkelio kie
me, staiga mirė nuo širdies smū
gio Jonas Veselauskas, 52 metų 
amžiaus, gyvenęs Pearcedale, apie 
30 mylių nuo Melbourne. Skubiai 
iškviestas gydytojas ir greitoji ma
šina su deguoniu jau buvo nerei
kalingi. Velionis nuo seniau jaus
davo skausmus krūtinėje, bet, bū
damas stiprus fiziniai, nekreipė dė
mesio į širdies negalavimus bei gy
dytojų nurodymus ir visą laiką 
dirbo gana sunkiai .Velionis turė
jo tvirtą pasiryžimą čia, Australi
joje, įsikurti savarankiškai. Jis 
su žmona ir sūnum atvyko iš 
prancūzų zonos 1949 metais ir, at
likęs 2metų darbo sutartį, 1952 
metais įsigijo 8 akrų ūkelį su tro
besiais ir užvedę vištų ūkį, bet jo 
pirmasis bandymas buvo nesekmin- bourno lietuvių kapelionas kun. Va
gas ir nuostolingas. Gyvendamas 
ūkelyje jis visą laiką dirbo fabri
kuose, o pastaruosius 10 m. buvo

Prieš metus laiko vėl pradėjo viš
tų ūkį ir šį kartą, atrodo, bandy
mas buvo sėkmingas, bet mirtis ne
leido jam pasidžiaugti savo darbo 
vaisiais.

Velionis Jonas Veselauskas gi
męs Žemaitijoje - Skuodo mieste
lyje, Kretingos apskr. Mokėsi 
Skuodo progimnazijoje. Pastaruo-

dirbo vandens 
Nemuno regu- 
buvo aktyvus 
jaunalietuvių

j u metu Lietuvoje 
kelių žinyboje prie 
liavimo darbų. Jis 
skautas, priklausė 
organizacijai ir buvo Lietuvių
Tautininkų Sąjungos Kauno apy
linkės narys. Velionis buvo links
mo būdo, turėjo daug gražaus ju
moro ,su visais būdavo draugiš
kas ir malonus, čia, Australijoje, 
gyvendamas atsiskyręs kaime toli 
nuo geležinkelio ir Melbourne, jis 
negalėjo įsitraukti į bendruomenės 
gyvenimą, tačiau visada sielojosi 
lietuviškais reikalais, jautriai iš
gyvendamas lietuvių nesekmes. Bu
vo nuolatinis “Mūsų Pastogės” 
skaitytojas.

Velionis palaidotas birželio 21 d. 
1 vai. popiet Frankstown katali
kų kapinėse, dalyvaujant jo šeimai 
seseriai, australams bei lietuvių 
kaimynams, kariuomenės atsto
vams ir artimiesiems draugams 
iš Morningtono Melbourne ir Gee- 
longo. Religines apeigas atliko Mel-

seris. Velionis paliko liūdinčią 
žmoną Salomėją, vienintelį sūnų 
Saulių, 20 metų amžiaus, ir savo 
seserį Jadvygą Venclovienę su šei
ma, gyvenančią Sydnejuje. Išeivi
joje dar liko kita jo sesuo - Sofija 
Rudokienė su šeima, gyvenanti U. 
•S.A.

Ilsėkis, mielas Jonai, Viešpaties 
ramybėje Tave priglaudusioje Au
stralijos žemėje, kur Tu nespėjai 
įvykdyti visų planų ir pasidžiaug
ti gyvenimu savo senatvėje.
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MŪSŲ PASTOGĖ S

“DAINOS” CHORO VARDINĖS
Sydnejaus lietuvių choras 

“Daina” jau tiek lietuviškas, kad 
aplenkia net neseniai mūsų tarpe 
prigijusį gimtadienį, o remiasi 
senu lietuvišku papročiu švęsti 
vardines. Ir štai toji “Dainos” 
vardinių iškilmė numatyta liepos 
16 d. Dainavoje. Čia irgi simbo
liškas derinys, nes Daina ir Dai
nava to paties kamieno.

Taigi, vardinės. Prieš dešim
tį metų, t.y. 1956 m. gegužės 5 
d. įvyko Sydnejaus lietuvių cho
ro krikštas ir pirmas jo koncer
tas. Ir šiuo koncertu jau pakri
kštytas choras “Daina” pasirodė 
ne kaip krikštijamas kūdikėlis, 
bet visai brandus meninis viene
tas, sukėlęs savo anuo pasirody
mu ne tik pasigėrėjimo, bet ir 
pasididžiavimo.

Beveik prieš dvejus metus 
(1954 m. birželio 27 d.) prieš 
krikštą bendromis pastangomis 
suorganizuotas Sydnejaus lietu
vių choras susirinko savo pirmai 
repeticijai. Jam vadovauti sutiko 
Jonas Gaižauskas, kuris tų pa
čių metų pabaigoje turėjo apleis
ti tarnybiniais reikalais Sydnejų 
ir dėl to skirtis ir su choru. Di
rigento lazdelę iš p. Gaižausko __ 
perėmė visiems sydnejiškiams bruožų: į choro repertuarą įve- 
gerai žinomas šimto meno šakų dama brandesnių ir sudėtinges- 
specialistas Algis Plūkas, kuris nių kūrinių, choras pasidaro di-

chorą ir privedė prie krikštynų, 
kurių metu jau buvo 46 daini
ninkai. Beveik toks pat skaičius 
choristų yra ir dabar po dešim
ties metų, tik žinoma, daug jų 
pasitraukė ir įėjo nauji. Čia ypač 
pastebėtina, kad yra dalis dide
lių idealistų ir dainos mylėtojų, 
kurie, nuo pat choro sutvėrimo 
iki dabar be pertraukos chore 
išbuvo visą laiką. Iš jų paminė
tini: E. ir A. Kapočiai, A. Lin
gė, O. Meiliūnienė, I. Daniške- 
vičienė, broliai J. ir V. Stasiūnai- 
čiai bei J. ir B. Šarkauskai, O. ir
J. Maksvyčiai ir E. Lašaitis. 
šiems asmenims tenka ir padėka, 
ir pagarba, nes jie per visus 
šviesius ir tamsius laikotarpius 
ir sudarė choro nugarkaulį.

Gavęs krikštą “Dainos” cho
ras ne tik įsitvirtino, bet ir įsi- 
pilietino Sydnejuje. šalia pasiro
dymų lietuviškuose minėjimuose, 
šventėse bei bažnyčioje jis net 
pasirodo australams 1956 m. ru
gsėjo 30 d. duodamas Dulwich 
Hill bažnyčioje religinį viešą 
koncertą. 1957 m. spalio mėn. 
A. Plūkas dirigento lazdelę per
duoda specialistui chorvedžiui p.
K. Kavaliauskui, kurio rankose, 
choras įgauna ir subrendimo 

namiškesnis ir drąsesnis: daly
vavo jau trijose Australijos Lie
tuvių Dainų šventėse, keletą 
kartų pasirodė televizijoje, kvie
čiamas tinkamai reprezentavosi 
australų publikai. Savo inicia
tyva net pernai buvo padaręs ir 
išvyką pas Brisbanės lietuvius. 
“Dainos” choro ir dirigen
to iniciatyva 1960 m. pradėta 
N. S. W. Dainų šventės, kurios 
įvyksta kiekvienais metais.

Dešimt metų choro gyvenime 
yra ilgas laiko tarpas ir per tą 
laiką “Daina” vietos ir visos 
Australijos lietuvių tarpe, atli
ko didelį darbą kultūrine ir lie
tuviška prasme. Susidarė tokia 
padėtis, kad Sydnejaus lietuvių 
gyvenime neįmanoma surengti 
jokio minėjimo, jokios šventės 
be choro. Ir jis nesibranginda- 
mas visur dalyvauja, ne tiek iš 
reikalo, kiek iš pareigos ben
druomenei.

Tačiau net ir didžiausi bei ver
tingiausi dalykai kasdienybėje 
blunka ir su jais taip apsipran
tama, kad net neįvertinama. Tas 
pats yra ir su chorais. Gal kitur 
vietos visuomenė savo chorą la
biau tausoja, bet šito nepasa
kytume apie. Sydnejaus visuome
nę. Taip, choras dar tebeegzis-

“Dainos” choras su dirigentu p. Kazimieru Kavaliausku. Nuotraukoje pirmoj eilėj sėdi ii kairės: 
L. Meiliūnaitė, I. Gintalaitė, J. Jankienė, R. Barkauskienė, J. Barkauskienė; antroj eilėj T. Zaka
revičienė, B. Malaitienė, E. Nagienė, I. Daniikevičienė, J. Kedienė, K. Kavaliauskas (dirig.), O. 
Maksvytienė, O. Meiliūnienė, L. Lelešienė, E. Kapočienė, A. Storpirštienė; trečioj eilėj: P. Ropė, 
E. Lašaitis, J. Grėbliauskas, A. Vinevičius, A. Lelešius, J. Ramanauskas, A. Kramilius, A. Lingė, 
Ant. Kapočius, P. Balkus, E. Slonskis; ketvirtoj eilėj: p. Paltanavičius, Pr. Nagys, I. Pūkas, V. 
Stasiūnaitis, A. Kapočius, J. Abromas, B. Barkauskas, p. Račkauskas, A. Sidlauskas. Nuotrau
koje trūksta A. Belkienės, O. Motuzienės, J. Maksvyčio, J. Stasifinaičio ir J. Barkausko, kurio ir 
ši nuotrauka.

sirodo kaskart vis mažiau ir ma
žiau, net gi pasigirsta balsų iš 
tos pačios visuomenės, kad cho
ras neatliekąs savo oficialių fun
kcijų ir nesuspėjęs visur, kur tik 
kviečiamas...

Taip, nusiskundimų netrūksta 
visokioje veikloje, skundžiasi ir 
pats choras. Bet ne visada taip 
pigiai atrandamas kaltininkas. 
Vis dėl to kas liečia chorus, tai 

tuoja ir per tą dešimtmetį nuo 
krikšto jis tikrai užsitarnavo ati
tinkamo respekto, bet ką mes tu
rime. Leiskime čia pasisakyti 
“Dainos” dirigentui p. K. Kava
liauskui:

“Švenčiant jubiliejų nuotaikos 
turėtų būti pakilios, bet man šia 
proga jaučiasi ašaros akyse, — 
pareiškė p. Kavaliauskas jūsų rer 
porteriui. — Patetiškai mokame 
pakalbėti apie pasiaukojimą tau- jų nusiskundimai teisingi. Įsivaiz- 
tai ir tėvynei, bet kai prireikia ’ —5!
konkrečios aukos, taip ir nulei- 
džiame rankas. Iškilmingomis 
progomis girdisi saldžių žodžių 
choro adresu, bet kai choras rei
kalingas moralinės ar materiali
nės paramos,, gaunami atsaky
mai, kad choristai atsiima savo 
dainuodami, nes iš to turį ma
lonumą. Bet to malonumo, įskai
tant repeticijose, sugaištą laiką, 
išlaidas, kurios per metus kiek
vienam choristui kainuoja apie 
60 dolerių vien kelionėms, Že
mą šaltis nekūrenamose salėse 
ir t.t., sudaro mažiau nei vieną 
procentą, o pasiaukojimo 99 % 
Nors choras tiesiog tarnauja lie
tuvių visuomenei, vis tik tos pa
ramos iš visuomenės pusės jis 
nesulaukia: už repeticijų patal
pas pačiam chorui reikia mokė
ti, į choro koncertus dalyvių pa

duokime, kad staiga pasidėtų į 
skrynią savo fraką dirigentas ir 
choristai išsiskirstytų kas sau no
rėdami pagyventi vien sau, kaip 
kad gyvena daugumas mūšų vi
suomenės narių. Ir vėl pasipiltų 
kaltinimai tam pačiamchorui, kad pekto ar moralinės paramos, pa- 
jis nepatriotiškas, kad apleidžiąs buvę choro eilėse netrukus pasi

šalina.
Kiekvienas choras savo darbo 

vaisių sau nepasilaiko, o viską 
atiduoda visuomenei. Kaip dai
lininkas siekia būti matomas, 
taip choras nori būti ir girdimas, 
girdimas ne vieno ar kelių, bet 
visų! Tad visi ir kviečiami į cho
ro šventę — koncertą, ir mūsų 
visų koncerte dalyvavimas cho
rui bus pats didžiausias atpildas 
ir užmokėstis. Taigi, visi liepos 
16 d. į Dainavą, į Dainos jubi- 
liejinę šventę!

gyvybinius lietuviškumo išlaiky
mo postus... Tačiau kol jie dai
nuoja, kol skursta kas savaitę 
ilgais vakarais repetuodami, tai 
viskas tvarkoj — jiems malonu 
dainuoti, lygiai kaip mums ma
lonu šiltame kambary patogiai į 
televiziją veizėti... , *

Čia tik prielaida, bet toji prie
laida turėtų daugeliui atverti a- 
kis: tie, kurie daugiau dirba ir 
vargsta sau iš to jokios naudos 
nesisemdami, tie visados turi ir 
daugiau teisės papriekaištauti ir 
tiems, kurie mažai kur arba net

niekur nesireiškia. Norėtųsi tik 
įsivaizduoti kaip staiga pašoktų 
aukštyn mūsų visuomenės ir 
kultūrinis lietuviškas gyvenimas, 
jeigu kiekvienas iš mūsų bent pu
sę tiek laiko ir išteklių skirtų lie
tuvybės reikalams, kiek skiria 
pavienis choristas. Tai būtų pot
vynis! Bet gi praktikoje gauna
si priešingai: jeigu choristą lai
kysime neginčijamu idealistu, tai 
eilinį bendruomenės narį papras
čiausiu pasyvistu, kuris dažniau
siai net smukdo ir to paties ide
alisto nuotaikas. Gal dėl to ne tik 
sunku prikalbinti naujų pajėgų į' 
chorą, bet ir įstojusieji, nesulauk
dami iš visuomenės tinkamo res-

L.D.

"Dainoa” choru prieš 10 metų. Vidury matosi to meto choro dirigentas 
Algis Plūkas

RAŠO IEVA DID2YTE

Birielio 17 d. ko į Čikagą.
Adelaidiškiai atstovai — Dai- Studentų balius buvo antrosios 

na Maželytė, Vytas Straukas ir melburniškių kongresininkų iš- 
Antanas Stepanas jau šį rytą at- ’ ‘ 1 rT’’
vykę iš Adelaidės dabar susitin
ka su melburniškiais atstovais 
— Algiu Šimkum, Kariu Zdana
vičium, Martynu Didžiu, Rūta 
Žiedaite,Nijole Mališauskaite ir
Ieva Didžyte. Spencer stotis pil- juostelę. Paskui p.p. Dagiai pa
na žmonių — daugumoj lietu- sikvietė išvykstančius vakarie- 
viai: tėveliai, draugai, pažįstami, nei. Šį kartą dalyvavo ir Balys 
Jaunieji atstovai apdovanojami Stankūnavičius, kuris vyksta į 
gėlėmis, saldainiais, kas pakelia Kongresą savais keliais per Lon- 
nuotaikas ilgai kelionei.

Aštuntą valandą pro vagono 
duris išvykstančiųjų tik galvos 
bekyšioja, o susirinkusių mieli 
veidai — vieni linksmi, kiti liū
desio pilni — seka pamažu din
gstančius keliauninkus. Sudie, 
Melbourne, sudie, namai!

leistu vės. Tai buvo atsisveikini
mas su visa bendruomene. O 
trečiosios įvyko pas p.p. Didžius 
Altonoje. Šia proga Nijolė ir Rū
ta visus puikiai užėmė savo dai
nomis, kurias Martynas įgrojo į 

doną.
Paskutinės išleistuvės tai sto

tyje su melburniškių nuoširdžiais 
linkėjimais kelionei. 

NUOTAIKOS TRAUKINYJE
Traukiny buvo užtenkamai 

laiko pasikalbėti, net ir pasitei
rauti kiekvieno asmeniškų nuo- jus po kojomis, 
taikų.

— Sakyk, Kazy, su kokia 
nuotaika vyksti į Kongresą?

Kazys: “Nuo... ah, nuolaida?

PRISIMENU IŠLEISTUVES
Dar gerokai prieš išvykimo 

dieną buvo pradėta atstovus atsi
sveikinti. Pirmosios išleistuvės 
įvyko Nijolės Mališauskaitės Nuolaida tai pusė kainos, o pusę 
jaukiame bute. Jos mamytė kaip pats apmoku.” 
tik buvo atvykusi iš Brisbanės, — O tu, Antanai, su kokia 
tad vaišės buvo žavingos ir gau- nuotaika vyksti į Jungtines Vals- 
sios. Dar tuo metu pati Nijolė tybes? 
visai negalvojo vykti į Kongresą, Antanas: “Atsiprašau, atleiski- 
ir visi važiuojantieji buvo jai la- te, jei pagalvojote, kad vedęs, 
bai dėkingi už tokią iškilmingą Nuotakos kol kas dar neturiu!” 
išleistuvių vakarienę. Ta pačia - . . .
proga išleidome ir Algį Kariaus- įspūdžiai kelionės pradžioje? Romas (Cibas)- Aš alkanas, 
ką, kuris gerokai anksčiau išvy- Daina: “Nu, patogiai įsitaisius Jokių kitų jausmų šiuo metu ne-

čiai!
Milė-- Man labai patiko.
Nijolė (Vaičiurgytė): Jaučiuo

si, kaip erelis, palikęs savo lizdą; 
skrendu kiškių gaudyti.

Nijolė (Malinauskaitė): Gaila.
Martynas: esminio skirtumo 

tarp lėktuvo mašinos nėra. Visai 
kasdieniškas jausmas.

Rūta: Bijau!!!
Jūratė: Liūdna, bet smagu.
Rimantas: Žodžiais negaliu iš-

— Panele Daina, kokie jūsų sakyti.

čia traukinio salione ir tam kel
neriui taip maloniai patarnaujant 
įspūdžiai gerėja.

Sydnejuje mus pasitikę lietu
viai išvežiojo kiekvienas į savo 
namus, o po pietų į aerodromą, 
kur po visų varginančių forma
lumų galų gale reikėjo atsisvei
kinti.

.... p. R... gintarai... ašaros 
akyse.... ir t.t. ir t.t.

Brisbanėje lėktuvui nusileidus 
vėl mus pasitiko tautiečiai. At
rodo, lyg visi šio miesto lietuviai 
tą vaikarą mūsų laukė ir su gerais 
linkėjimais išleido. Sudie, Aust
ralija!

LĖKTUVU SYDNEY —
LOS ANGELES

Jūsų reporteris kalbina skren
dančius atstovus:

— Mielas atstove, pakilęs nuo 
Australijos žemės be abejo paju
tai šį tą nekasdieniško. Ką pa
sakysi?

Ramunė: Pajutau, kad Sydne- 
Mes spamuo- 

turiu.
Vytas: Kad taip minkštai ir 

nusileistame, tai tikrai būtų ner 
kasdieniška. Nemėgstu lėktuvų, 
kurie dideliu trenksmu susiduria 
su žeme.

Romas (Račkauskas): Malonu 
įsivaizduoti, kad sėdžiu ant spar
no.

Daina . (Maselytė): Dangiška! 
Skriejame su angelais, ne su at
stovais!

Antanas: Ramiai, puikiai susi- 
valdę skrendame į dideles neži
nomybes su didelėm viltim. Tik
rai didelis momentas. Esu dide
liai pakeltas visais atžvilgiais.

Kazys: Lėktuvas mane kelia, 
tik gaila, kad nekilnina.

Algis: Malonu žvelgti atgal — 
ten sėdi mūsų grakščios atstovės. 
Žvilgsnį pirmyn sulaiko pasišiau
šę p. Maksvyčio plaukai.

Gerutis-- Oooo.. hh.. oo!
Pajauta: Tokio gražaus dan

gaus dar nemačiau. Aną kartą 
buvo kitoks. Dabar raudonas. 
Hm... gražu!

Daiva: Kaip ramu ir smagu 
tarp dangaus ir žemės...

Juhani (Pullinen): Kongresas 
— look out! Here we come!

PASLAPTINGA SALA 
VANDENYNE...

Štai ir Honolulu! Čia paval
gėm pusryčius ir vėl patogiai sė
dę lėktuvan pakilom į padangę 
palikdami vieną pasiklydusį tau
tietį (Povilą!) saloje. Tai, gali
ma sakyti, pirmoji nesėkmė ke
lionėje. (Jis vijosi mus vėlesniu 
lėktuvu).

Besižavint honolulietėmis ir 
mes panūdom išrinkti iš savo 
tarpo vieną lietuvaitę gražuolę. 
Pakilus iš Honolulu prasidėjo 
rinkimai. Visi vyrai, t.y. visi lie
tuviai vyrai lėktuve turėjo teisę 
balsuoti ir nubalsavo, kad Juta 
Kolakauskaitė bus mūsų “Miss 
Lithuania”. Už jos pasisekimą 
ir pakelėm šampano taures. (To
liau bus dar gražiau)

DARBAI DAINAVOJE
(Tęsinys iš psl. 2)

lteli ja (1), N. Zelandija (1), Pran
cūzija (1), Vokietija (12), Urag- 
vajus (2). Iš kitų kraštų dar ne 
visi buvo atvykę ir kaikurios de
legacijos kiek padidės. Iš JAV da
lyvauja 26, iš Kanados?.

Toliau sekė referatas "Grupės 
dinamika ir struktūra”, kur pa
liesti visuomenės, bendruomenės, 
organizaciniai ir ideologiniai rei
kalai. Po kiekvienos tokios paskai
tos ar referato visi dalyviai būna 
suskirstomi į grupes po 13-14 dis
kusijoms ir po valandos grupės se
kretorius pristato gautas diskusi
jų išvadas visiems dalyviams vėl 
susirinkus kartu, šio ryto progra
moje jau teko pasireikšti austra- 
liečiams: A. Kazlauskas ir E. Sa
gstys buvo šių diskusijų grupių 
pirmininkai, D. Labutytė, P. Pul- Doniela ir A. Kazlauskas, ir dar 
linen ir N .Vaičiurgytė sekretorės. 
Kasdien renkamas stovyklos pirmi
ninkas, sekretorius, vyrų ir mote
rų vadovai (visa tai šalia nuolati
nės valdžios, kuri tvarko visą sto
vyklos gyvenimą), šios dienos pir
mininkas buvo irgi "australas” — 
Dr. V. Doniėla, 

šalia paskaitų, referatų yra 8 
diskusiniai būreliai, kurie veiks per 
visą stovyklos metą .Temos: sto
vyklos, spauda, organizacijos ,kū
ryba, lituanistika, bendruomenė, 
politika ir lietuviškasis charakte
ris. Mes australiečiai pasiskirs- 
tėm po visus, kad daugiau žinių 
igytumėm.

Užsiėmimų daug, laisvalaikio ir
gi yra .Galima puikiai pasimaudyti 
ežere. Oras labai šiltas, net tvan
kus. Po Australijos žiemos jau Los 
Angeles karštis mus pritrenkė. 
Žinoma, šilčiau kaip namie dar ne
buvo, bet užtenka. Šį vakarą teks 
savo gabumus parodyti prie laužo. 
Tikimė s,kad ir linksmoje dalyje 
mums taip gerai seksis, kaip ir die
ną.

Baigiant rašyti priėjo Tėv. J.

Borevvičius, S.J., kuris siunčia sa
vo linkėjimus Australijos lietu
viams ir “Mūsų Pastogei”.

Pajauta Pullinen '

1908. VI. 98 
DIENOS BĖGA...

Jau trečia diena, kaip mes gra
žiojoje "Dainavoje”, šiuo metu 
(birželio 19-25 d.) čia vyksta Jau
nimo vadovų studijų savaitė. Da
lyvių apie 150 — visi iš kitų kraš
tų atvykę: Kanados ir JAV jau
nimo vadovai. Stebėjomės, kai 
Sydnėjus visus keturis savo ats
tovus j Kongresą išrinko mergai
tes — atrodo, kad šis reiškinys 
nėra būdingas Australijai. Mūsų 
delegacijoje (27) dabar jau vyrų 
daugiau kadangi jau prisidėjo V.

prisidės D. Sagstys ir B. Stankū- 
navičius. Tuo tarpu Argentinos, 
Kanados ir JAV atstovai daugu
moj moteriškės: proporcija gauna
si 2 mergaitės vienam vyrui. Atei
nanti šeštadieni į stovyklą suva
žiuos dar apie 400 jaunų sielų iš 
Kanados ir JAV ir vyks Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Stovykla. Šian
dien jau pridygo didelių palapinių, 
nes vietos visiems namuose nebe
užteks.

Dabar gyvename namuose — 
yra moterų ir vyrų barakai;-"bal
tieji rūmai” — dviejų aukštų na
rnės, kuriame randasi valdžia, raš
tinės, skaitykla, spaustuvė, salė; 
taip pat didelis virtuvės pastatas 
su valgomuoju.

Australiečiai vėl visur smarkiai 
reiškiasi. Vakar rytinis referatas 
buvo tema “kas vadovauja Ben
druomenėje ir stovykloje”. Po to 
vėl skirstėmės j diskusines grupes 
ir temą gerai pagvildenom. Iš sa
viškių turėjom vieną grupės pir
mininką — Pajautą Pullinen, ir 
tris sekretorius; Romą Cibą, Jūra- 

(Daugiau pel. 4)
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DARBAI DAINAVOJE
(Atkelta iš psl. 3)

tę Reisgytę ir Ramunę Zinkutę. 
Dienos vadovybėje sekretorė buvo 
Daiva Labutytė. Po pietų įvyko 
posėdis stovyklos reikalais, kuria
me dalyvavo mūsų visas “štabas” 
ir dar keli. Dalis popiečio būna 
laisvas — galima pasimaudyti, pa- 
plaukyti valtele ant ežero. Vėly
vam popietyje renkasi diskusiniai 
būreliai. Tarp kitko, politikos bū
reliui priklauso vien australiečiai: 
Cibas, Didžys, Reisgys ir Strau- 
kas. Atrodo, mums būsimų politi
kierių netruks! — Vakare įvyko 
pasišokimas ,per kurį akordeonu 
visus palinksmino ir polką su ra
gučiais palydėjo Nijolė Mališaus- 
kaitė. Taip pat buvo išdalintas 
pirmas numeris stovyklinio laik
raštėlio — “Dainavos šalies jaunų 
žmonių padavimai”: jame poezija, 
naujos dainos, “svetimšalių” pir
mieji įspūdžiai Amerikoje, ir t.t. 
Prie laikraštėlio leidimo prisideda 
Kazlauskas, rašinėliais Didžytė ir 
Mališauskaitė. Viršelis pieštas 
Zdanavčiaus. Spaustuvėj dirbti pa
deda J. Pullinen, G. Kišonas, R. 
Kazlauskas ir K. Zdanavičius.

Šiandieną ryte, vietoj kasdieni
nio referato buvo įvairių organiza
cijų pranešimai apie savo veiklą, 
idėjas ir t.t. Visos organizacijos 
patiekė po vieną pranešimą, išsky
rus studentus, kur kiekvienas kra
štas galėjo duoti savo apžvalgą. 
Judita Kolakauskaitė papasakojo 
apie Australijos studentus, o Pa
jauta Pullinen apie Sydnejaus Fi
listerių būrelį. Tarp kitko, filis
terių organizacijos ar sąjungos nė
ra nei vienam krašte ir atrodo, 
kad ta tema teks dar Chicagoje 
pasikalbėti, nes yra daug baigusių
jų, kurie tuo interesuojasi.

Šiandien vėl vienas mūsiškių 
“valdžioj” — Evaldas Sagatys — 
vyrų vadovas su dideliu varpu vi
sus iš sapnų žadina ir į įvairiau
sius parengimus kviečia!

Nuo šios dienos prasideda in
tensyvus pasiruošimas didžiajai 
stovyklai: kyla palapinės, auga 
kėdžių krūvos, didelius katilus 
šveičia. Akademinė ir užsiėmimų 
programos dalis jau paruošta; va
karinė dalis planuojama. Prie šių 
planų įgyvendinimo prisideda Do- 
niela, Mališauskaitė, Zdanavičius 
ir Žiedaitė.

Tokios tokelės:

Išmokinom visus daug naujų 
lietuviškų dainų — dabar naktį 
miegot negalim! Vis jas dainuoja!

— ★ —
Oras šiltas; valgom gerai; kai 

kurie sako, per retai — mat nėra 
australiškų “morning” ir “after
noon tea”. Vakarais labai puola 
uodai — jei grįžus mus matysit

NUOTAIKOS
(IŠ STOVYKLOS

AUSTRALIEČIŲ ĮSPŪDŽIAI

Vienas jaunuolis praleido gerą 
pusvalandį ieškodamas įrankio a- 
tsukti užsispyrusi kraną. Kranus 
į netaisyklingą pusę sukti tenka. 
(Australijoje kranai į kitą pusę 
sukami. - Red.)

Prie ežero pagauti uodai žymiai 
stambesnio sudėjimo, negu namie. 
Patariama sušelpti stovyklos eko
nomiją ir išvirti uodų sriubos va
karienei.

Nustebinti rytinių kraštų žalu
mu ir švelnia gamta. Tur būt užtai 
amerikiečiai lietuviškiau jaučiasi.

— Daug, daug girdėjom, kad A- 
merika stebuklų kraštas. Ir viską 
radom, išskyrus netikėtuosius ste
buklus.

— Ypatingai stebina didžkeliai. 
Pakliuvę ant jų, brolyti, saugokis! 

rankomis mosikuojant, tai ne 
mankštą darom — tik įpratimas 
— uodus baidom!

— ★ —
Čia vietiniai ir Kanados laikraš

čiai, atrodo, visai nepasirūpinę 
studijų savaitės aprašymu. Viena 
mergytė tik ir ieško, kas į juos 
parašytų ir netik apie “svetimša
lių” įspūdžius, bet iš viso apie 
eigą..

— A —
Jei kas bijojo, kad mes per

daug angliškai kalbėsim, galim už
tikrinti, kad taip nėra. Daugelis 
stovykloj nesupranta, taigi bendra 
kalba tik lietuviška.

— A —
Teko kalbėtis su Kanados Kraš

to Valdybos nare jaunimo reika
lams Giedre Rinkūnaite, kiek nau
jų ir gerų minčių!

— A —
Jaunimo Peticijai parašų iš Aus

tralijos viso perduota 5,310.
Pajauta Pullinen

STOVYKLOJE
LAIKRAŠTĖLIO)

Gali valandas praleisti ramiai ke
liaudamas į tikslą ir staiga pra
dedi atpažinti jau matytas pradi
nes vietas.

— Niekuomet neįsivaizdavau, 
kad tiek daug amerikiečių tamsia- 
dožių.

— Tur būt čia tinginių kraštas, 
nes Los Angeles net ir šaligatviai 
patys po kojom juda. Tereikia tik-, 
tai atsistoti ir ramiai žvalgytis.

— Pašto ženkliukai “sanitari
ly p.acketted”. Atrodo labai mažas 
popieriukas “for sanitary use.”

Lėktuve lietuvaitė paprašo “ser
viette”. Išsiaiškino, kad amerikie
tiškai “napkin”. Bet australiškai 
“napkin” tai amerikoniškas “dia
per” (vystyklas). Pagalvojo, kad 
vystyklas visdėlto perdidelis.

Kai kurie pasijautė apgauti. Mat 
sumokėjus 25 centus už pasaldintą 

vandenėlį dar paprašė 1 c “tax” 
(mokesčio).

SMOGAS: apie kurį daug girdė
jau ,bet kurio Los Angeles nema
tėm. Mat, iš lėktuvo tik atskridu
sio L. A. aerodrome, žengėm lyg 
per kokio siurblio vidurį, prilipu
sio prie lėktuvo šono, tiesiai į ae
rodromo pastatą ir į laukiančių 
lietuvių minią. Iš ten buvom nu
vežti nežmoniško greitumo “fry- 
vais” mašinose su oro šaldytuvais. 
Buvom ir Tautiniuose namuose, 
jubiliejinėse Mišiose ir Koncer
te, bet vis keliavom tose mašinose: 
lauke kaip būtų buvę nežinojom — 
kad diena ar naktis aišku, ir kar
tais kiek rūko matėsi, bet grįžę į 
aerodromą vėl greit buvom nuga
benti judančiom koridoriaus grin
dim iki siurblio, kuris suvertė į 
lėktuvo vidurį.

ARGENTINIEČIŲ ĮSPŪDŽIAI
— Pirmiausia turėjom pripras

ti prie vasariško oro, nes pas mus 
dabar žiema. Čia, o ypatingai Mia
mi, oras labai slegiantis, bet gamta 
visur labai graži.

— Man gaunasi įspūdis, jog čia 
padaryta iš plastikos ir nailono. 
Pas mus žymiai daug daugiau vis
kas daroma iš grynųjų medžiagų, 
pvz. odos.

— Mes daug girdėję apie jūsų 
intergracijos problemas, tačiau 
bekeliaudami po pietinę JAV dalį, 
niekur nematėm jokių tos prob
lemos ypatybių. Teisybę pasakius, 
mums sudarė geresnį įspūdį juodu
kai Georgioj, negu kokiam didmies
ty kaip Čikagoj. Nors tenai jie 
gyvena namuose, o Čikagoj atro
do jie vien tik gatvėse valkiojasi.

— Mums atrodo, jog kažkaip čia, 
Amerikoje žmonės labai neskonin
gai rengiasi. Čia stovykloje, aišku, 
sunku ką nors spręsti, nes visi vien 
tik sportiškai rengiasi.

— Mums labai keista, jog pas 
jus visą laiką per radiją duodama 
tokia pati muzika. Pavyzdžiui, 
mums važiuojant iš Miami visą lai
ką birbė ta pati muzika. Pas mus

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

■ Tik pagalvokit, kaip pasaulyje 
nutinka: mūsų bičiulis, rodos, toks 
rimtas ir tvarkingas Poviliukas 
Alekna, leidosi kaip koks senovės 
Odisėjas apžavimas Pacifiko sire
nų ir per tat nesuskubo su jauni
mu į lėktuvą. Tik jau palikę Ho
nolulu toli horizonte mūsų jauni
mo delegatai apsižiūrėjo, kad trū
ksta lėktuve Povilo. Bet jis nepra
žuvo ir kongrese tikrai pribuvo.*

Ir milžinams kartais tenka pri
gulti: antai, pereitą savaitę j li
goninę apendicito operacijai buvo 
paguldytas inž. A. Kabaila. Ope
racija, kaip girdėta, pavyko, ir li
gonis sparčiai taisosi.*

Gražu, kai vedybų ar kitokiomis 
progomis artimieji ar bičiuliai per 
spaudą sveikina laiminguosius, 
nors tai yra natūralūs gyvenimo 
reiškinys, bet neteko niekur skai- 
tity, kad būtų kas pasveikinęs Dr. 
inž. Ramutį Zakarevičių doktora
to proga, kurį jis jau įsigijo prieš 
trejetą mėnesių. Sakyčiau, pasiek
ti vienam iš mūsiškių mokslo laip- 

girdisi daug daugiau įvairių tautų 
ir kalbų muzika, taip jog jeigu 
viena atsibosta, galime ko kito 
klausyti.

— Labai gerą įspūdį sudarė jū
sų keliai. Viskas labai taip švaru, 
bet truputį perdaug pakelinių re
klamų; po kiek laiko atsibosta į 
jas žiūrėti.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
KOMENTARAI

— Pastebėtina, kad JAV lietu
viai tarp savęs kalba angliškai. 
Tačiau, vienas pareiškė, kad tas 
faktas jo netrukdo.

— Patinka Amerikos merginos. 
Jos tvarkingai ir kukliai apsiren
gusios, diskusijose dalyvauja, ir 
bendrai gan inteligentiškos.

— Krenta į akį, kad vyrų sto
vykloje trūksta. Taip pat, jaučia- 

snį yra ne tik tėvams džiaugs
mas, bet visiems lietuviams pasi
didžiavimas.

*
Gautos žinios, kad mūsų kongre- 

sininkai laimingai pasiekė Čika
gą. Kelionė, sako, buvusi labai 
linksma ir net nebuvo laiko bijo
ti skrendant per vandenynus.

*
Visų veiduose švytėjo džiaugs

mas išlydint jaunimą į Kongresą, 
tik viena Audronė Milašaitė šluos
tėsi savo skaisčius skruostelius. 
Paklausta, ko susigraudinusi, ji 
atsakė net pati nežinanti. . .*

Patirta, kad žurnalo “Lietuvių 
Dienų” liepos mėn. numerio virše
lis bus su Jūratės Reizgytės nuo
trauka. Būdama Čikagoj Jūratė 
buvo sutikusi visą eilę žmonių lie
tuvių ir jau kalbėjo per Margučio 
radiją. Kaip patirta, visa Austra
lijos delegacija laimingai pasiekė 
Čikagą ir jau išvyko į jaunimo 
prieškongresinę stovyklą Daina
voje netoli Detroito.

mas amžiaus skirtumas tarp sto
vykloje dalyvaujančių JAV lietu
vių vyrų ir lietuvių vyrų iš kitų 
kraštų.

— Atstumai JAV daug greičiau 
atsiekiami negu Vokietijoje.

— Bendrai, apsirengimas Vokie
tijoje skoningesnis, negu JAV. Čia 
manau labai tinka pasakymas "Ge
riau be galvos, negu be mados.”

— Uodų guzai dvigubai didesni.
— JAV daug daugiau laisvės.
— Alus stipresnis Vokietijoje.
— Čia visur įspūdingai daug 

spalvų. Ypatingai vakarais did
miesčiai visi taip gražiai mirga, 
lyg kad būtų apibarstyti spalvuo
tom žvaigždutėm.

— Pas mus didmiesčiai švaresni 
ir tvarkingesni, bet Amerikoje 
miestuose, o ypatingai mažesniuo
se miesteliuose švara irgi nuosta
biai užlaikyta.

JURGIS GLIAUDĄ

Paskutinis posėdis
(Žiūr. pradžią M.P. Nr. 25)

Birželio 15 d., apie 5 vai. ryto, į prezidentūrą 
atvyko karo mokyklos viršininkas generolas Rašti
kis. Atlydėtas vos pastebimai šlubuojančio prezi
dento adjutanto pulkininko Žukaičio, Raštikis įėjo 
į tirštai prirūkytą auksinį kambarį, jau nutviekstą 
ryto šviesos. Prieš jį buvo nepaprastas ministrų ta
rybos posėdis.

Kambariui dominavo marmurinis stalas, prie 
kurio spietėsi posėdžio dalyviai.

Raštikis kariškai pasisveikino su Prezidentu, ra- 
portodamas savo atvykimą.

— Prašau sėstis, — paprašė Prezidentas. Gre
ta Bizausko buvo tuščia kėdė. Raštikis atsisėdo 
jon.

Atrodė, tai nebuvo posėdis, kur būtų ašis ir sis
tema. Tai buvo šiaip suėjusių žmonių subuvimas. 
Visi tylėjo Raštikiui įėjus. Tylėjo ir jam atsisėdus. 
Tai atrodė keista, lyg visi būtų nugąsdinti jo pasi
rodymo arba eventualių ginčų dėl pasipriešinimo. 
Prezidentas rūkė ir nežiūrėjo į atvykusįjį.

Merkys pasakė:
— Generolą reiktų painformuoti apie posėdžio 

eigą.
— Tamsta painformuok, — pasiūlė Preziden

tas.
Merkys paėmė nuo stalo ultimatumo tekstą, per

bėgo jį akimis, surado suglaustus tris reikalavimus 
ir pasakė Raštikiui:

— Šiąnakt per ministerį Urbšį gautas šis Mas
kvos ultimatumas. Jo punktus svarstome.

Jis perskaitė tuos tris punktus ir pridūrė:
— Mes nutarėm pakeisti vyriausybę, sutikdami 

su antruoju reikalavimo punktu. Naujai vyriausy
bei sudaryti nutarta pakviesti tamstą, pone genero
le. Ir tai todėl, kad tamsta, kaip mes manome, bū
si priimtinas Kremliui. Kai Molotovas apipylė ma
ne priekaištais, tai paminėjo, kad ponas generolas 
esi palankus sutarčiai su sovietais ir todėl esi, sako, 
pašalintas iš kariuomenės vado pareigų. Tai, savai
me aišku, pramanytas faktas, tačiau dabar mes esa
me tikri, kad tamstos kandidatūra bus čia tinka
miausia.

Raštikis atrodė labai nustebęs. Vykdamas posė- 
din, jis buvo tikras, kad iš jo norima gauti techni
nio pobūdžio patarimų, ši staigmena ir kartu suvoki
mas, kad rizikingiausią valstybės gyvenimo valandą 
ant jo kraunama atsakomybė, nuteikė jį visai prie
šingai posėdžio sumanymui. Jis pareiškė savo nus
tebimą ir atsakė, nurodydamas nemanąs, jog jo kan
didatūra būtų priimtina Kremliui.

— Spaudimas į Lietuvą, — pasakė Raštikis, — 
yra didelės sovietinės karinės akcijos prieš Vokieti
ją pradžia. Jeigu Maskvai nepriimtinas Merkys, 
kaip aš galiu būti priimtinas? Esu baigęs vokiečių 
generalinio štabo akademiją. Mano pavardė išspru
ko iš Molotovo lūpų, bet iš to nereikia daryt išvadų. 
Aš nesu politikas. Dabar reikia rasti didelį politi
ką ir diplomatą, kuris turi būti ypač supratęs situ

aciją. Aš nesutinku su ministrų tarybos pasiūlymu.
Bizauskas, kuris sėdėjo greta, suriko:
— Esi nelogiškas, generole. Sakai, kad šie so

vietų manevrai yra jų karinės akcijos pradžia, o 
ministerių tarybai siūlai diplomatą. Šioje padėtyje 
ministeriu pirmininku turi būti ne politikas, ne diplo
matas, bet karys.

Audėnas palaikė Bizausko nuomonę. Merkys dar 
kartą pakartojo, kad Raštikio kandidatūra būsian
ti priimtina Kremliui.

— Generolas teisus, sakydamas, kad jis, kaip 
baigęs vokiečių karo akademiją, gali būti nepriimti
nas rusams, — pasakė, lyg svarstydamas, Preziden
tas, — bet mes jau turime pasirinkimą, tas ultima
tumo punktas išspręstas. Laiko visai neturime, tuoj 
pradėsime skirstytis. Kur mes ieškosime kito kandi
dato vyriausybei vadovauti?

Audėnas ir Masiliūnas pritarė Prezidentui, ta
čiau Raštikis vėl atsisakė, motyvuodamas atsisaky
mą nepasirengimu tokioms pareigoms ir tokiu lai
ku. Posėdis staiga atgijo. Visi pradėjo kalbėti be
veik kartu. Pasigirdo beveik reikalavimai, kad Raš
tikis sutiktų, kad atsisakymas reikštų nesirūpini
mą Lietuvos likimu, kad ultimatumo nuskirtas lai
kas beveik baigiąsis.

Pareiškimų sūkuryje generolas Raštikis atsisto
jo, visiems sužiurus į jį kambario dūmų tvaike, ir 
pasakė:

— Aš sutinku su tamstų pasiūlymu.
Scena išėjo melodramatiška. Visų veiduose ats

pindėjo pasitenkinimas, kad išspręstas sunkus klau
simas, tarytum ultimatumo grėsmė staiga būtų su
mažėjusi ir lyg susidarytų prošvaistė savarankiš
kai politikai.

— Vienas ultimatumo punktas baigtas, — gar
siai pasakė Merkys darbingu tonu ir su cigarete 
prie pat lūpų, prisimerkęs dėl dūmų aitrumo.

Prezidentas, lyg staiga imdamasis aktyviai va
dovauti posėdžiui, pasakė:

— Tą įmanomą nuolaidą ultimatumui mes atli
kom. Senoji vyriausybė atsistatydina. Pareigas eis 
naujoji. Tačiau toji koncesija ar gelbės, kada du 
kiti reikalavimai žada smurtą Lietuvai? Todėl no
romis nenoromis mes turime visomis galimomis prie
monėmis priešintis. Tik priešintis, tik priešintis.

Diskusijos atgijo dabar greičiau ir energingiau, 
kaip tai buvo posėdžio pradžioje. Generolas Mustei
kis savo švelniu balsu tuoj pat palaikė Prezidento 
pakartotą priešinimosi pasiūlymą.

— Lietuva būtinai turi pasipriešinti, kad ir ko
kie bebūtų to pasipriešinimo padariniai. Tuo būtų 
simboliškai atmestas ultimatumas ir parodyta tikra 
lietuvių tautos valia nenusilenkti smurtui.

Jokantas ir Šakenis, abu priešingų partijų atsto
vai, vieningai pareiškė:

— Siūlome ultimatumo nepriimti, su jo punk
tais nesutikti. Turime priešintis.

Tačiau pasipriešinimo šalininkų žodžiai buvo 

trumpi, lakoniški, neišvystant savo tezių. Tai buvo 
tik Prezidento pasiūlymo papildiniai, o tuo tarpu 
nesipriešinimo šalininkai ėmė kalbėti plačiai, rody
dami nenugalimas pasipriešinimui kliūtis, rinkda
mi duomenis savo tezėms paremti, apeliuodami į 
posėdžio dalyvius dėl beviltiško pasipriešinimo pada
rinių, kurie sunaikins lietuvių tautą. Pagaliau jie 
nurodinėjo, kad ultimatumą priimant reikštų ir tam 
tikrą diplomatinį gudrumą.

Staiga sujudėjęs ir atsikratęs posėdžio pradžio
je jį gaubusios apatijos, prabilo Merkys ir kalbėjo, 
lyg pasipriešinimo priešų įprašytas advokatas.

— Pasipriešinimu nieko neatssieksime, nes Mas
kvos akcija susijusi su Berlyno tyla. Rusija, gal būt, 
galvoja iš Pabaltijo kraštų padaryti naują Mongoli
ją, valstybę savo įtakoje, bet tautos saugumas rei
kalauja iš mūsų ne užsidegimo priešintis, tai yra 
susinaikinti, bet sugebėjimo tam tikram laikui išla
viruoti. Juk neturime jokios žymesnės valstybės, ku
ri mums pagelbėtų. Prieš rusus mes negalime sto
vėti vieni ir pašaudyti kokią porą valandų. Pasiprie
šinimas yra visiškai nenaudingas. Aš esu tikras, 
kad laikas lošia mūsų pusėj, todėl mes turime rem
tis galimomis ultimatumą priimant nuolaidomis, net 
pataikavimais, kad tik galėtumėm laimėti tą laiką.

Prezidentas, visai sukniubęs prie marmurinio 
stalo, rūkė ir nežiūrėjo į savo ministerį pirmininką, 
kuris taip griežtai kovojo prieš savo šefo tezę. Jo 
cigaretės pelenai byrėjo tiesiog ant poliruoto mar
muro, kuriame oranžu atspindėjo smarkiai įtraukia
mosios cigaretės oranžiškai rūkstantis galas. Kar
tais jis plaštakų perbraukdavo savo suveltus plau
kus, ir tas nervingasis gestas lyg iš naujo ragino 
Merkį nenustoti kalbėti, pridurti dar ir dar nau
jų nesipriešinimo argumentų. Čia turėtų tragiškai 
ir sarkastiškai būti atkartotas kadaise nenuginči
jamas Prezidento posakis: ”Aš jį parinkau, ir aš juo 
pasitikiu”.

Merkio užsidegimas priešintis Prezidentui pa
veikė kitus nesipriešinimo šalininkus. Merkio elge
syje jie įžiūrėjo dar naujų ,jiems nežinomų motyvų, 
kurie stiprino nusistatymą priimti ultimatumą. Gal 
būt, Merkys žino, kad “velnias netoks baisus, ko
kiu jį maliamoja”. gal būt, Merkys žino, kad naujo
sios pabaltiškosios Mongolijos struktūra leis Lietu
vai sveikai išeiti iš Europos karo, po kurio ateis 
naujieji 1918 metai, kada milžinai nusialins. Tada 
nesipriešinimo šalininkų vardai taps apdairių, genia
liai pramatančių politikų vardais. Jie taps herojais, 
išsaugojusiais iš pražūties lietuvių tautą, tautos 
gerovę ir kultūrą.

Bizauskas, tebesėdėję greta Merkio ir Raštikio, 
palaikė Merkį.

— Estija, sovietų spiriama, pasiėmė sau kaltę 
dėl raudonarmiečio nukovimo. Mes nekalti, aš tai 
tvirtinu tamstoms ir istorijai, bet mes turime būti 
gudriais politikais ir Lietuvos patriotais, jos saugo
tojais karo metu. Neapdairiu mostu mes šią valandą 
sunaikinsime Lietuvą. Jeigu mums primetama kal
tė ir nurodomi jos tariamieji kaltininkai, mes turi
me prisiimti kaltę. Generolas Skučas ir direktorius 
Povilaitis gali būti paaukoti tautai gelbėti.

Merkys, pusiau iškėlęs kairę ranką delnu į kal
bėtoją, pertraukė Bizauską, bet tik tam kad palai
kytų jo nuomonę. Merkys pabrėžė:

— Reikia gerai įsižiūrėti, ir pamatysime, kad 
Skučo ir Povilaičio paaukojimas netoks jau baisus 

dalykas. Juk mūsų prokuroras rašys jiems kaltina
mąjį aktą. Mes žiūrėsime į tą faktą formaliai. Juos 
teis Lietuvos teismas, pagal Lietuvos įstatymus, tai
gi bus galima turėti tokį sprendimą, kokio tokiu 
atveju reikės mūsų teisingumui. Papildomos rusų 
kariuomenės dalys nėra menkas daiktas, ir kas tai 
ginčys?, bet tą kariuomenė jau dabar yra Lietuvos 
teritorijoje. Kariuomenės papildymas dabartinės pa
dėties nepakeis. Kariuomenės papildymas dar nereiš
kia visiškos okupacijos.

Tarytum vėl prisiminęs auką tariamajam Lie- . 
tuvos saugumui, Merkys pridūrė:

— Skučą ir Povilaitį mūsų teismas galės arba 
lengvai nubausti, pvz. už netinkamą pareigų ėjimą, 
arba išteisinti. Pasipriešinimas gi bus tikra Lietuvos 
katastrofa.

Neskubėdamas ir apsvarstydamas kiekvieną , 
ištariamąjį žodį, prabilo Audėnas. Jis pasakė:

— Pasipriešinimas pareikalaus daug žmonių au
kų ir vsiškai sunaikins krašto ūkį. Kraštas bus vi
siškai nuteriotas, politinė nepriklausomybė bus pa
niekinta. Aš nematau pasipriešinimo naudos Lietu
vos reikalui.

Bizauskas:
— Teisybė! Sovietai siekia susiaurinti Lietuvos 

suverenumą, kišasi į mūsų vidaus reikalus. Bet juk 
matėm, kad tas kišimasis daugiau liečia režimo ar
ba vyriausybės pakeitimą, ne Lietuvos nepriklauso
mybės panaikinimą.

Posėdis iškrypo iš temų. Diskusijose imta kar
toti anksčiau aptartąjį ultimatumo priėmimo klau
simą, priešintis ar nesipriešinti, koks galėtų būti 
okupacijos pobūdis. Nors antrasis ultimatumo punk
tas jau buvo priimtas, sovietinės valstybės kišimasis 
į Lietuvos vidaus reikalus visų posėdžio dalyvių jau 
buvo legalizuotas, lyg žarijos vėjuje išspręstos temos 
vėl sužėrėdavo ir išblėsdavo. Iškrikusiame posėdyje 
nebuvo nei darnos, nei sistemos, nei vyresniškumo. 
Kiekvienas reiškė savo samprotavimus. Tačiau Jo
kantas atkakliai, lakoniškai, be agitacinių įvadų, 
kartojo priešinimosi ginklu būtinumą. Bizauskas ig
noravo Jokantą, bendros ideologijos žmogų ir artė- 
te artėjo į Merkį, kurio argumentams dabar ėmė 
paklusti posėdis. Audėnas vėl pasisakė plačiau dėl 
karo grėsmės klestinčiai Lietuvos gerovei. Šake
nis tylėjo, ir tik iš jo majestotiško, išvarginto vei
do buvo matyti jo ištikimybė Prezidento pasiūly
mui. Tyėjo ir posėdžio dalyviai kariškiai.

Pasilenkęs į generolą Pundzevičų, Raštikis ty
liai paklausė jį:

— Ar kariuomenė parengta priešintis, ar bent 
įspėta dėl to? -

Kariuomenės štabo viršininkas taip pat tyliai, 
suokalbiškai atsakė Raštikiui:

— Kariuomenė negavo jokio parengiamojo įsa
kymo. Dabar vykdoma normali taikos meto mokymo 
programa. Dargi, kariuomenės vado įsakymu, pulkų 
kulkosvaidžių kuopos ir prieštankiniai pabūklai ne 
pulkuose, bet poligone, šaudymų pratybose. Gal tik 
kai kurie pulkai turi dar kulkosvaidžių kuopas •

— Ar tiesa, — paklausė Raštikis, — kad už 
Vilniaus, rusų pasieny, sutelkta rusų kariuomenės 
šarvuočių ir motorizuotų dalinių?

Pundzevičius veido mimika išreiškė pritarimą 
klausimui. Jis atsakė:

(Pabaiga psl. 5)
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ŠACHMATAI SYDNEJUJE
PABALTIEČIŲ TURNYRAS SERGA A. KABAILA

VARPAS — PARAMOUNT 
41—48

Priešas, uždengdamas mūsų 
žai dėjus, nelengvai rungtynes lai
mėjo.

Taškus pelnė: V. Brazdžionis 16, 
A. Milvydas 9, A. Ališauskas ir A. 
Skimbirauskas po 6 ir Soha 4.

Šių metų Pabaltiečių šachmatų 
turnyras bus pravestas du mėne
sius anksčiau pagal lietuvių pagei
davimą, nes vėliau visi koviečiai 
bus užimti Sporto šventės paruo
šimo darbais. Lietuviai žaidžia:

1. Estai — lietuviai 14.8.1966, 
estų namuose.

2. Lietuviai — latviai 21.8.1966 
lietuvių namuose, Lidcombe.

8. Bendras pabaltiečių šachma
tininkų žaibo turnyras ir vakarie
nė 18.9.1966. Šj turnyrą praveda 
klubas, laimėjęs Pabaltiečių tau
rę. Lietuviams laimėjus taurę mi
nimas turnyras įvyks lietuvių na
muose, Lidcombe. Koviečių koman
dą prieš estus ir latvius sudaro 
šachmatų sekcijos vadovas, o žaibo 
turnyre gali dalyvauti kiekvienas 
lietuvis šachmatininkas, žaibo tur
nyro laimėtojui skiriama taurė.

Naujasis kovietis inžinierius A. 
Kabaila, paskutiniu laiku padaręs 
nepaprastą pažangą šachmatuose, 
tapo “užmatuotas” Western Sub. 
ligoninėje, kur padaryta operaci
ja. Sydnejaus lietuvių sporto klu
bo valdyba ir šachmatininkai linki 
A. Kabailai greito pasveikimo.

Matas

*
VARPAS — TRIESTINA 

41—47

Čia varpiečiai sutiko greitą ita
lų komandą ir nors po gražių pas
tangų rezultato išlyginti nepavyko. 
^Taškai: V. Brazdžionis 13, V. 
Soha 10, A. Ališauskas ir Š. Žie
das po 8 ir A. Milvydas 2.

VARPAS — M.L.S.
Mūsiškiai, neturėdami pakaitų, 

turėjo pasiduoti neblogai latvių 
komandai.

Taškai: A. Ališauskas ir Soha po 
8, Š. Žiedas 6, A. Milvydas 4 ir A. 
Skimbirauskas 1.

*
VARPAS — S. S. BANK 

58—45
Priešo gynimui smarkiai sušlu

bavus rungtynės užtikrintai 
mėtos.

Taškai: V. Mačiulaitis 15,

lai-

A.

V. Soha, š. Žiedas, A. Skimbiraus- 
Ališauskas 14, V. Brazdžionis 13, 
kas ir R. Firinauskas po 4. Malonu 
matyti, kad V. Mačiulaitis vėl ko
voja už Varpą ir nemažai prisidė
jo prie šių rungtynių laimėjimo.

*
VARPAS — A. M. 

53—38
Nors žaidė tik penketukas, bet 

gražiai laimėta prieš be pralaimė
jimų einančią stiprią italų koman
dą.

Taškus pelnė: A. Ališauskas 24, 
V. Mačiulaitis 12, R. Firinauskas 
10, V. Soha 4 ir š. žiedas 8.

džios žaidimo iki paskutinių ketu
rių minučių buvo pasimetę — nė 
vienas žaidėjas nežinojo, ką aikš
tėje daryti, neįstengė net gintis 
nuo silpnesnio priešo. Priešas per 
visą žaidimą vedė iki paskutiniųjų 
trijų minučių ir mūsiškių pralai
mėjimas atrodė neišvengiamas. 
Priešui turint 8-nių taškų persva
rą ir treneriui paėmus minutę pa
vyko mūsų žaidėjus išbudinti, o tuo 
tarpu priešo treneris apsiriko pa
siūlydamas saviesiems gaišinti lai
ką. Vytiečiai padarė tiesiog ste
buklą per tris minutes laimėdami 
rungtynes sumesdami 12 taškų. 
Taškus pelnė:

A. čerekavičius 15, V. Obeliūnas 
4, S. Karpuška 4, P. Obeliūnas ir 
D. Leitmanis po 2.

*

KOVAS — MAROUBRA

Sydnejaus miesto tarpklubinės 
šachmatų varžybos vyksta pačiame 
įkarštyje. Pirmoji komanda, kurio
je šiais metais nesimato mūsų klu
bo meisterio V. Patašiaus, iš šešių 
varžybų laimėjo tik dvi. Pirmas lai
mėjimas prieš latvius, antrasis la
bai džiuginantis prieš turnyre pir
maujančią komandą nors ir žai
džiant nepilnam sąstate, žaidėjui 
neatvykus turėjome tašką atiduoti 
be žaidimo. Koviečių kamandą su
darė: W. Attard 1, V. Liūgą i, V. 
Koženiauskas 1, ir V. Augustina
vičius i.

KOVAS — PARRAMATTA

Antroji koviečių komanda, kurią 
sudaro vien tik lietuviai, iš septy
nių rungtynių laimėjo dvi ir vie
nas sužaidė lygiomis. Paskutinis 
laimėjimas prieš Parramattą tal
kininkaujant iš pirmos komandos 
J. Dambrauskui. Žaidė: J. Dam
brauskas 1, V. Augustinavičius i, 
P. Grosas 1, P. Dirkis i ir J. Jen- 
čius O.

SPORTAS
MERGAITĖS

GEELONGE VYTIS — CHANEL

SVEČIUOSE PAS LATVIUS

Praėjusią savaitę Sydnejaus latvių šachmatininkai atšventė sa
vo klubo veiklos dešimtmetį; į kurį buvo pakviestas ir mūsų klubo 
atstovas. Sydnejaus lietuvių sporto klubo valdyba, norėdama atžy
mėti glaudų ir brolišką bendradarbiavimą tarp lietuvių ir latvių, 
šia proga nutarė įteikti daugelį metų buvusiam latvių klubo pir
mininkui advokatui L. Peičui asmeninę dovaną — medžio drožinį 
Lietuvos Vytį ir sporto klubo ženklą.

Nuotraukoje matome klubo sekretorių V. Augustinavičių 
įteikiant L. Peičiui dovaną.

PASKUTINIS...
(Atkelta iš psl. 3)

zidentui atrodė, kad Vitkauskas sąmoningai igno
ruoja atsakomybės jausmą prieš Lietuvos istoriją.

— Pasipriešinimas nepasieks tikslo. Pasiprie
šinimo neįmanoma suorganizuoti per kelias valan
das, — baigė Vitkauskas savo improvizacinį raportą,

VYTIS I — THUNDERBIRDS 
39:5

Silpnam priešui esant lengvai 
laimėta. Taškus pelnė:

R., Starinskienė 17, Andrikony
tė 12, D. Skapinskaitė 4, M. Sa
vickaitė, M. Xauris ir Y. Xauris 
po 2.

VYTIS-1 — PIVOT AMATEURS 
29:7

Šj kartą stipresniam priešui e- 
sant vytietės garbingai iškovojo 
užtikrintą pergalę. Taškai:
R. Starinskienė 11, A. Adrikonytė 
8, M. Xauris ir M. Savickaitė po 
4.

PABALTIJO

VYTIS II — PIVOT BLUES
8:28

Atrodo, jaunosios mergaitės ne
susigaudo, kas aikštėje darytina. 
Ir mažai dėmesio kreipia į trėni- 
ruotes. Taškai:

V. Manikauskaitė 4, Valodkaitė 
ir A. Turner po 2.

*
VYTIS II — TRAY BOYS 

17:20
Ir šį kartą neįstengė jaunuosios 

vytietės pranašesnio priešo įveik- 
ti Taškai •

V. Manikauskaitė 14, A. Turner .geriausios sėkmės.
2 ir A. Žvirblytė 1. *

Liepos 16 d. Geelongo Vyties 
klubas ruošia metinį balių. Pel
nas skiriamas sportininkų išvykai 
į Sporto Šventę Sydnejuje.

Judoiius
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šiose rungtynėse jaunieji vytie- 
čiai neparodė gero susižaidimo, 
nors esant silpnam priešui lengvai 
laimėta. Taškai:

A. čerekavičius 22, V. Obeliūnas 
ir P. Jakaitis 1.
Jaunųjų turnyras baigė pirmąjį

ratą nė vienų rungtynių nepralai- 
mėje A. čerekavičius turi indivi
dualiai pelnęs daugiausia taškų ne 
tik Vyties komandoj, bet pralenkė 
ir visų kitų komandų žaidėjus tu
rėdamas 79 taškus. Visiems žai
dėjams linkime ir antrame rate

BERNIUKAI 
VYTIS — E.G.Y.C. 

27:23 
Jaunieji vytiečiai nuo pat pra-

TURNYRAS AMERIKOJE
LIETUVIŲ PERGALĖ 

PABALTIEČIŲ PIRMENYBĖSE 
Šių metų Š. Amerikos pabal

tiečių krepšinio ir tinklinio pir
menybėse lietuviai iškovojo ke
turias pergales: vyrų, jaunių krep- 
šinyje ir moterų, jaunių tinkliny
je Latviams teko pirmoji vieta vy
rų tinklinio varžybose.

Pirmenybės įvyko gegužės 7 — 
8 d. Toronte, Kanadoje. Pirmeny
bes vykdė estų sporto klubas Ka- 
lev. Organizaciniame komitete lie
tuvius atstovavo K. Lukošius ir 
D. Laurinavičius. Lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinei vadovavo R. 
Gaška, jaunių krepšinio — R. Dir- (15:2, 15:3), Latviai — Estai 
vonis, tinklinio rinktinėms — R. 
Babickas.

JAUNIŲ KREPŠINIS: (baigmines rungtinės) • 2:1, (15:
Lietuviai — Estai 80:30 (35:13), 13, 12:15, 15:5).

Latviai — Estai 58:55 (30:25),
Lietuviai — Latviai 77:44 (33:22).

MOTERŲ TINKLINIS:
Latvės — Estės 2:0 (15:10, 16: 

14), Lietuvės — Latvės 2:0 (15:3, 
15:5), Lietuvės — Estės 2:0 (15: 
3, 15:7), Lietuvės — Latvės (baig.- 
minės rungtynės) 2:0 (15:12,15:0) 

¥
VYRŲ TINKLINIS:

Estai — Lietuviai 2:0 (15:2, 15: 
2), Latviai — Estai 2:0 (16:14, 
15:15), Latviai — Lietuviai 2:0

(baigminės rungtynės) 3:0 (16: 
14, 15:8, 15:11).

Vyrų krepšinyje lietuvių spal
vas gynė:

Staniulis, Miniota, čekauskas, 
Modestavičius, Molis, Miknaitis, 
Klimas ir Yanis.

Jaunių krepšinyje:
X>. Bašinskas, šakys, Martinkus, 

Puodžius, Yanis, Barškietis, An
drulis, Tauginas ir Vaičkus.

Vyrų tinklinyje:
Barzdukas, Laniauskas, M. Ti

tas, S. Titas, Penkauskas, Kedys 
ir Venclauskas.

Moterų tinklinyje:
Barzdukaitė, R .Besperaitytė, 

Geležiūtė, Mockutė, Jurgaitytė, 
Čiurlionytė, Žiedonienė ir Karaly-

PIRMENYBIŲ PASEKMĖS 
VYRŲ KREPŠINIS:

Latviai — Estai 84:67 (38:28), 
Lietuviai — Estai 138:89 (55:36), 
Lietuviai — Latviai 116:92 (56:42)

JAUNIŲ TINKLINIS:
Lietuviai — Estai 2:0 (15:13, 

(15:6), Lietuviai — Latviai 2:0 
(15:9, 15:12), Latviai — Estai 2:0 
(15: 5,15:5), Lietuviai — Latviai

tė.
Jaunių tinklinyje:
Laniauskas, Titas, Kedys, Griga

liūnas, Klirys, Koklys, Rukuiža, 
Venclauskas.

— Tenka manyti, kad taip.
Staiga prabilo kariuomenės vadas generolas 

Vitkauskas, prieš tai labai neramiai erzėjęs kėdėj. 
Pradėjęs kalbėti, jis kariškai pasitempė, žvaliai 
apsidairė, kalbėjo trumpais sakiniais, kategoriškai. 
Atrodė, štai pirmą kartą Prezidento akivaizdoje jis 
atgavo drąsą tapti savimi, išdrįsti tarti savo nuo
monę, pasidaryti Prezidento oponentu. ,

— Priešintis absoliučiai neįmanoma, — pasakė 
generolas Vitkauskas. — Lietuvos kariuomenė ne
gali stoti kovon su Raudonąja armija, nes tai būtų 
mūsų kariuomenės savižudystė. Priešinimosi klau
simą siūlau išmesti iš posėdžio programos.

Posėdžio dalyviai" sužiuro į kariuomenės vadą. 
Musteikio veide atšvitėjo nustebimas, nekantrumas, 
noras išgirsti priešingą nuomonę, gailestis, kad ka
riuomenės vadas, Lietuvos kariškis, skelbia Lietuvos 
kapituliaciją smurtui. Merkys pakėlė akis į savo pro
teguojantį generolą. Įvestas, jo į kariuomenės vado 
postą, ir atrodė mokytojas, labai patenkintas savo 
globojamojo mokinio atsakymais. Ir tuoj pat slėpda
mas nuleido savo žvilgsnį. Bizausko veide buvo ma
tyti toks pasitenkinimas, tarytum jis norėtų dėkin
gai paploti Vitkauskui per petį.

Šalia visų sudėtingų posėdžio išgyvenimų, vi
siems tuo akimirksniu staiga atsiskleidė naujas vaiz
das—tai generolas Vitkauskas, išsinėręs iš savo ne
politinio kario kevalo. Vitkauskas mėgo vadinti save 
cariniu, rusišku terminu “polkovoj služaka”. Dabar 
jis išniro iš savo kariško munduro ir atsakė Prezi
dentui prieštaraujamai ir narsiai: ne, mes pegali- 
me priešintis, kelti ginklą, šaudyti ir daryti kitas sa- 
vižūdiškas klaidas. Mes negalime!

Prezidentas sekė ilgoką Vitkausko pareiškimą, 
matė jame baltas vietas ta prasme, kad Vitkaus
ko pareiškimas buvo tik preciziškai kariškas, kupi
nas samprotavimų apie sovietinės kariuomenės dis
lokaciją, apie nepasiruošimą ir tai, kad negalima 
sukoncentruoti Lietuvos kariuomenės pajėgų per ke
lia valandas, apie Lietuvos tereno ypatybes (juk tai, 
ponai, ne Suomijos granitai!), apie karo taktikoje 
neįmanomą reiškinį: sąmoningai stoti į betikslę ko
vą, nes vilties laimėti nėra. Prezidentas matė, kad 
Vitkauskas kalba kaip besielis, bejausmis eksper
tas, be to įprasto aštuoniuoliktųjų metų kariško en
tuziazmo, kada stota kovon be teoretinių interliudų, 
klausta ne “kiek priešų?”, be t“kur priešas?”. Pre-

išdėstęs padėtį logiškai, ekspertiškai, kaip gabus da
linio vadas po poligono kautynių.

— Kaip galvoja generolas Raštikis? — atsisu
ko Prezidentas nuo Vitkausko, kai šis nutilo.

Posėdžio dalyviai nervingai sujudėjo. Padėtis 
gali staiga susikomplikuoti, jeigu bus nesuderina
mos nuomonės. Buvęs kariuomenės vadas buvo ga
vęs progos įvertinti padėtį savaip. Atrodo, to slap
tai vylėsi ir Prezidentas.

— Atsižvelgiant į tai, jog krašto viduje yra 
stiprios karinės rusų bazės, — pasakė Raštikis, — 
ir į tai, jog mūsų kariuomenė neparuošta priešin
tis, manau, kad per porą valandų pasiruošti gy
nybai neįmanoma. Dabar ne laikas kalbėti apie pa
sipriešinimą, nes ginklu priešintis mes negalime.

Po Raštikio pareiškimo posėdis visiškai suiro. 
Keli posėdžio dalyviai staiga pakilo iš savo vietų, 
lyg išsprendę numatytąsias problemas. Merkys pa
kilo iš savo gilos kėdės. Jo veide buvo palengvėjimo 
iūraiška, lyg jis nudžiugtų, kad pagaliau pravedė 
politikoje savo laiko užtęsimo taktiką, apsaugojo 
Lietuvą nuo “karo ir maro”, nuo ginkluoto kon
flikto su rusais, ir užtarnautai pasitraukia į šalį 
stebėti, kaip kiti suksis susiraizgiusioje padėtyje.

Greta jo sėdėjęs Bizauskas taip pat skubiai pa
kilo iš vietos. Jis nepavargo posėdyje ir tebeatrodė 
veržlus, guvus ir energingas.

* Pakilo iš vietų ir kai kurie kiti. Tačiau irstantis 
posėdis dar nebuvo baigtas. Prezidentas pasakė pa
keltu balsu:

— Prezidentas negali sutikti su tamstų nuomo
nėmis. Jam privalu reikšti protestą prieš Lietuvos 
suvenerenumo laužymą.

Generolas Musteikis sumojo rankom ir pasiūlė:
— Nereikia pasiduoti spaudimui. Aš siūlau duo

ti tokį atsakymą prieš sovietų reikalavimus, kaip 
nesuderinamus su sutartimis ,bet, nematydama ki
tos išeities, nusileidžia jiems.

— Ne, ne! — suriko Merkys, — žodis ‘protestas’ 
nepatiks rusams. Mes sugadinsime ultimatumo pri
ėmimą.

Jokantas pasakė:
— Būtų gera pranešti, kad, nors sovietų rei

kalavimai priešingi sutarčiai, Lietuvos vyriausybė 
su jais sutinka, tik, neturėdama kitos išeities...

— Aišku, — atsiliepė generolas Musteikis, — 
jei jau nesiginam, tai nors protestą reiktų pareikš

ti.
— Tai nieko nepadės, — pasakė naujai parink

tasis ministeris pirmininkas generolas Raštikis, — 
nereikia rusų erzinti jokiais protestais.

— Protestas turi būti, — atsakė Prezidentas. 
— Pavesdamas prezidento pareigas laikinai eiti 
ministrui pirmininkui, aš galiu atsistatydinti arba 
pasiimti atostogų.

Beveik visi posėdžio dalyviai užprotestavo pre
zidento atsistatydinimą. Kai kas pavadino tai krizės 
pagilinimu. Tačiau prezidento atostogų .mintis, rado 
pritarimo. Bizauskas ir Audėnas rado ją labiausiai 
vykusią krizėje.

— Prezidento pasitraukimas atostogų turi būti 
įrašytas į posėdžio protokolą, — formaliai pareiškė 
Prezidentas. Bet tas posakis praėjo negirdomis. Po
sėdžio dalyviai jau sukilo iš vietų, vaikštinėjo auksi
niame kambaryje, būriavosi grupėmis, ir iš karto 
kambary pasidarė ankšta, netvarka ir bėgimas iš 
istorinio įvykio. Kažkas praskleidė užuolaidas, ir ry
tinės saulės šviesa nutvieskė patalpą, pilną mėly
nų tabako dūmų. Sienų žvakidės gailiai išblėso die
nos šviesoj.

Tačiau niekas nesiskirstė, lyg laukdami koman
dos skirstytis. Generolas Vitkauskas, lyg tapdamas 
vėl perdėtos pareigos kariu, “polkovoj služaka”, su
aimanavo:

— Ultimatumą priėmėm, ir rusų kariuomenė 
pradės žygiuoti per sieną. Reikia skubiai įspėti ge
neralinį štabą, kad nebūtų išsišokimų iš mūsų pu
sės.

Generolas Pundzevičius stovėjo greta karinome- . 
nės vado klusnaus kariškos drausmės pareigūno 
poza.

Skirstymosi ženklą davė Merkys, garsiai sufor
mulavęs posėdžio nutarimą.

— Ultimatumo pirmasis ir antrasis punktai 
priimti. Prezidentas išvyksta atostogų, o naujasis 
ministeris pirmininkas turi skristi į Maskvą ir tartis 
dėl ultimatumo trečiojo punkto.

Lyg sąmoningai, Merkys nenugirdo Vitkausko 
aimanavimo dėl rusų kariuomenės įžengimo ir tre
čiąjį ultimatumo punktą perkėlė į savo laiko tęsimo 
ir kazuistinių derybų sferą.

Tačiau visi sutiko su tuo. Niekas neatkreipė dė

mesio, net nepastebėjo, kad ultimatumas yra ne
daloma visuma, kad jame nėra duomenų, leidžian
čių Lietuvai ir toliau šnekėtis dėl sovietinių pasiū
lymų, kad ir turint kitą vyriausybę.

Adjutantas įžengė į patalpą ir įteikė Preziden
tui atšifruotą Urbšio telegramą. Prezidentas perbė
go ją akimis ir perdavė kariuomenės vadui. Vitkaus
kas, laikydamas mašinėle perrašytąjį tekstą ran
koje, lyg naujų pareigų kredencialus, skambiu balsu 
perskaitė susirinkusiems:

“Sovietų Sąjungos liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas ir užsienio reikalų komisaras Moloto
vas įteikė tokius reikalavimus:!.) Sovietų Sąjungos 
kariuomenė birželio 15 d., 3 vai. popiet, pereis Lie
tuvos sieną šiose vietose: Eišiškėse, Druskininkuo
se, Gudagojo stotyje, Druskininkėliuose, Dūkšte ir 
Pabradėje, 2) atskiros Lietuvos sieną perėjusios So
vietų Sąjungos kariuomenės dalys įžengs į Vilnių, 
Kauną, Raseinius, Panevėžį ir Šiaulius, 3) kiti So
vietų Sąjungos kariuomenės dalių išskirstymo punk
tai bus nustatyti, susitarus iš Sovietų Sąjungos pu
sės generolui Pavlovui ir iš Lietuvos pusės — ge
nerolui Vitkauskui. Generolas Pavlovas su genero
lu Vitkausku susitiks Gudagojo stotyje birželio 15 d., 
8 vai. vakaro. Nepageidaujantiems nesusipratimams 
ir konfliktams išvengti Lietuvos valdžios organai 
tuoj įsako kariuomenei ir gyventojams netrukdyti 
Sovietų kariuomenės judėjimo Lietuvos teritorija”.

Dabar generolas Vitkauskas atrodė gavęs įsa
kymą iš savo tiesioginio viršininko (via Lietuvos 
prezidento rankos). Vitkausko veide sušvito jam bū
dinga klusnumo pareigos išraiška, visad atskiesta 
atsidavimu pareigai. Tuč tuojau jis kariškai atsis
veikino su Prezidentu, parodydamas seno kariuome
nės vilko dresūrą, ir, visam posėdžiui parblokštai 
tylint, stambiais, griežtais žingsniais išėjo iš auksi
nio kambario tvaiko. Paskui jį,būdinga adjutantiška 
eisena, nusekė generolas Pundzevičius.

Ministerių tarybos kanceliarijos kontaktas su 
Kauno telegrafu buvo skubus, didžiulio "visiškai 
slaptai” ženkle. Kad ir buvo įvairių ultimatumo pri 
ėmimo niuansų ministrų posėdyje, {šifruotoje atsa
kymo telegramoje Kremliui tebuvo tik du žodžiai: 
“Vyriausybė sutinka”.

(Pabaiga)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
HOBART

1966 m. liepos 4 d, 
—

■ t- '

GEELONGO LIETUVIŲ 
MENININKŲ VIEŠNAGĖ 

HOBARTE

mingą. Vadovas paaiškino, kad bu- zikantai ir 
vusi numatyta ilgesnė ir turinin- 
gesinė programa, tačiau grupės 
nubyrėjimas apardė ir jos progra
mą. Tačiau ir trumpesnis pasiro
dymas, manau, ne vienam iš senes
niųjų išspaudė ašarą, sukeldamas 
prisiminimus gal iš tėvynės, gal iš 
vėlesnių laikų, kada kultūros 
mums netrūko ir šimto balsų cho
rai drebindavo sienas, ir dešimtys 
porų sukdavosi malūno sparnuose.

Gaila, kad australų svečiai ir mū 
sų pačių jaunimas negavo to pa
čio įspūdžio, kokį būtų padaręs 
mūsų puošnūs tautiniai rūbai, ža
vėtini šokiai scenoje ir įvairias
palvių prožektorių šviesoje.

Patiko hobartiškiams ponia Jo
mantienė ir jos “Šiaurės pašvais
tė”, patiko pranešėja ir solistė Sta
sė Lipšienė, L. Bungardas su vi
sais savo šokėjais - jaunais ir se
nesniais, - tokiais žvitriais, tokiais 
smarkiais, o ypač seserys Mani- 
kauskaitės su muzika ir dainomis, 
ir nesinorėjo, kad koncertas baig
tųsi. Dar kartą susirinko trys ma- 
lūnosparnai, dar kartą pasipylė 
suktinis ir gražus vakaras pasi
baigė. Uždusę šokėjai nusilenkė pa
dėkodami žiūrovams, o žiūrovai il- 
fai dar plojo su padėka meninin- 

ams.
Po koncerto buvo šokiai bei pasi

linksminimas, kur buvo proga su-

š.m. birželio mėn. viduryje — 
ilgojo savaitgalio metu — Hobar- 
te viešėjo Geelongo “Suktinis” ir 
davė vietos lietuvių bendruomenei 
tautinių šokių ir dainos koncertą.

Dėka Hobarto apylinkės Valdy
bos, kuriai sėkmingai vadovauja 
jau eilę metų L. Simanauskas, ir 
Geelongo* Suktinio”, vedamo L. 
Bungardos, drąsiom pastangom, 
Hobarto ir apylinkių lietuviai bei 
jų australai svečiai turėjo progą 
pasigrožėti seniai bematytais lietu
vių tautiniais rūbais, šokiais, dai
na bei muzika.

Malonūs svečiai Hobartan atvy
ko šeštadienio rytą ir buvo sutik
ti būrelio lietuvių aerodrome, iš 
kur išsiskirstė po privačius namus. 
Susirūpinęs vadovas dar prieš 
koncertą sukvietė savo grupę į sa
lę, kad susipažintų su vieta, pa
sitikrintų. Ir ne veltui: salė pasi
rodė esanti labai maža, be scenos, 
be uždangos, be prožektorių švie
sų. Tokios nelauktos sąlygos smar
kiai prislėgė menininkų nuotaiką, 
numuso jų ūpą. Ir tik nuoširdus . . „ -
organizatorių atsiprašymas ir pa- sipažinti, prisiminti, pasikalbėti, 
aiškinimas, tasmaniški obuoliai, 
kiek pragiedrino svečių veidus, ir 
jie pasiryžo koncertuoti šokių sa
lėje.

Hobartiškiai atsilygindami už 
tokį svečių pasiaukojimą, prisirin
ko koncertan beveik visu šimtu 
procentų — prikimšo salėn lyg 
silkių bačkon ir dar daugiau šokė
jus suspaudė. Bet Geelongiškiai — 
drąsūs vyrai ir moterys, vieną kar
tą nutarę ir pasiryžę, daugiau jau 
neabejojo ir šoko ir dainavo iš vi
sos širdies, atiduodami ir prakaitą 
ir kolorijas.

Suktinis atsivežė gražiai parink
tą ir išmoktą programą, gal neper- 
ilgiausią, tačiau jautrią ir pras-

sias sodybas, parodė prieš 25 me
tus mūsų tremiamų brolių ir se
sių kančias. Gi trėmimai nesiliovė 
ir tebetrunka šiandie. Jau praėjo 

............• linkėjimą ir toliau šok- 21-ri metai, kai karas Europoje 
ti ir dainuoti ir grįžti į Hobartą. baigėsi, bet ir tikros taikos dar 

K. vis nesimato: derasi, kalba, vieni 
kitiems grasina visuotiniu sunaiki
nimu. Kodėl? Ar kad pasaulio są
žinė atbuko ir nebeskiriama, kur 
teisybė, kur ne. Kai Afrikoje viena 
po kitos laukinės tautelės gauna 
nepriklausomybę, su kuria jos daž
niausia nežino ką daryti, o tuo tar
pu civilizuotos tautos laikomos 
vergijoje. Jos. merdi sadistiškoje 
kančioje, o išsklaidyti po pasaulį

ALB KRAŠTO VALDYBA

DRAUGE SU JAUNIMO CENTRINIU KOMITETU

GEELONG
MINĖJOME IŠVEŽTUOSIUS

Birželio trėmimų minėjimas Gee- 
longe pradėtas šy. Jono bažnyčio
je. Kun. P. Dauknys aukojo Mi
šias už ištremtuosius ir pasakė ga
na jautrų pamokslą. Pamaldų me
tu giedojo Geelongo choras, vad. jų vaikai bejėgiai, nes jų prašy- 
p. R. Zenkevičiaus.

Antroji minėjimo dalis praves
ta Geelongo Liet. Namuose. Ati
darymo žodį tarė p. Bindokas. Įne
šus gedulu perrištą vėliavą visi mi
nutės susikaupimu atsistoję pager
bė ištremtuosius.,

Dr. S. Skapinsko turininga kal
ba pavergė klausytojus. Jis sugrą
žino klausytojus į praeitį, į seną-

mai dūžta atsismušę į pasaulio ga
liūnų akmenines širdis.

Mes, pasitraukę i vakarus, pri
valome visomis išgalėmis išlaikyti 
savo tautiškumą, visu atkaklumu 
belstis, kad Atlanto chartos prisi
keltų ir jų paragrafai būtų mūsų 
tautai pritainkinti.

Širšė

liepos 31 d. (sekmadienį) ruošia sugrįžusios iš 

Jaunimo Kongreso Australijos delegacijos iškilmingą

SUTIKIMA - BALIŲ
Auburn (F. O'Reilly Memorial Auditorium) salėje.

Pradžia 4 vai. p.p.

Programoje, iškilminga dalis, kur delegatai bus pasvei
kinti ir jie supažindins dalyvius su Kongresu ir jo darbais.

mu
Kviečiami visi — jauni ir vyresnieji — savo atsilanky- 

pagerbti mūsų delegatus ir pasiklausyti jų pranešimų.

Po iškilmingos dalies vyks balius su šokiais ir vaišėmis,

ALB Krašto Valdyba

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINES GLOBOS DRAUGIJA 

kviečia visus — senus ir jaunus į rengiamą

PRANEŠIMAI

'i

■

-

Kitą dieną dar bandė vietiniai 
atsidėkoti svečiams daugiau, nu
vežti į apylinkes ,gamtą, bent už
vežti į garsųjį Wellington’© kal
ną, bet kažin ar begalėjo. Tiesa 
važiavo į kalną, ir užvažiavo, bet 
vietoj stebuklingo reginio, tik bal
tą miglą matė ir šlapią debesį bu
čiavo.

Užtikrinom tačiau, kad nei šaltas 
oras nei migla ar debesys nesuma
žino to džiaugsmo, kurį hobartiš- 
kiai turėjo besigrožėdami mielų 
Geelongiškių menu. Atsiprašydami 
už padarytas klaidas jie prašo pri
imti nuoširdžiausią padėką jums 
’’Suktinio” šaunūs šokėjai ir mu-

ŠEIMYNINI VAKARA1 •
ĮVYKSTANTĮ LIEPOS 30 D., "DAINAVOS” SALĖJE, BANKSTOWN

Linksmieji Broliai mus visus ir vėl linksmins, taip pat programoje numatoma ir daug 
gražių dainų ir t.t.

Gros skambi kapela Veiks puikus bufetas.
Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas-- suaugusiems $ 1.00, studentams 50 c.

JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAMS KAIP SVEČIAMS ĮĖJIMAS VELTUI.
Ateikite! bus linksma ir kartu paremsite mūsų labdarą.

S.L.M. S.G.D. V-ba

Liepos 9 d. (šeštadienį) ateinančios Sporto Šventės išlaidoms padengti

Bankstowno Lietuvių Namuose Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubas Kovas rengia

LINKSMĄ ŠOKIU VAKARA
I i 1

Pirmą kartą ragausime šiltų skanėstų pagamintų naujojo “KOVO” Tėvų Komiteto 
narių, kurie valdys visą bufetą. Taip pat puiki muzika ir visas įėjimas tik už vieną 
dolerį! / .

Pradžia 7 vai. vok. S. Klubas "Kovas'

MELBOURNO KRONIKA
ŠAUNI LIETUVIŠKA ŠEIMA
Odontologas Arūnas Staugaitis 

ir Dainos Sambūrio choristė bei 
solistė ir mokytoja Bronė Berta- 
šiūtė birželio 25 d. sukūrė lietuviš
ką šeimą.

Sutuoktuvių apeigas atliko kun. 
P. Vaseris Šv. Jono bažnyčioje. 
Choras pagerbė savo narę gražia 
giesme ir palydėjo jaunuosius į 
naują gyvenimą. Vestuvių puota 
įvyko jaunosios bute dalyvaujant 
giminei ir gražiam būriui jaunimo. 
Jaukaus ir prasmingo šeimos židi
nio!

(fc>

IŠTREMTŲJŲ PAMINĖJIMAS
Birželio 14 d. Latvių Kultūros 

Namuose, 3 Dickens St., Elwoode 
Pabaltiečiiį Komitetas suruošė ben
drą visų triįų Pabaltijo tautų bir
želinių trėmimų minėjimą. Pagrin
dinę kalbą pasakė australų anti
komunistinės organizacijos direk
torius. Mr. Elton Wilson. Jis patie
kė minčių apie dialektinio komu
nizmo esmę, metodus ir jo teori
jas vykdant praktikoje. Kalbėto
jas plačiai susipažinęs su komu
nizmu ir citavo minčių iš naujai pa
sirodžiusių veikalų apie komuniz
mą. Baigiant savo kalbą paminė
jo, kad šiomis dienomis Vietname 
žuvo kovoje su komunistais vienas 
latvis ir pakvietė tylos minute pa
gerbti jį ir visus žuvusius depot- 
tuojant ir persekiojant pabaltie- H 
čius. Svečiui kalbėtojui padėkojo g 
Mr. A. Berzinš.

Meninėje daly dirigento Petro 
Morkūno vadovaujamas vyrų cho
ras padainavo skambiai ir darniai 
šias dainas: švedo, “šviesi naktis 
mėnesiena” ir “Lygioj lankelėj”, 
A. Račiūno “Draugai, paklkime 
taures” bei J. Stankūno “Oškit pu
šys, oškit žalios”. Estės dirigentės 
A. Tavęs ir M. Taimre pasikeis
damos vadovavo estų mišriam ir 
moterų chorui ir padainavo taip 
pat keturias dainas. Latvių solistė 
S. Axaris padainavo irgi keturias 
dainas. Tiek lietuvių, tiek latvių 
meninė programa neblogai pasise
kė. Kiek silpniau šiais metais pasi
rodė estų choras.

Minėjime dalyvavo gausus bū
rys klausytojų. Jų tarpe buvo skai
tlingi ir lietuviai. Iš australų par
lamentarų dalyvavo tik senatorius 
McManus. Apskritai minėjimas 
pravestas skoningai, neperilgas. 
Nors pagrindinė kalba buvo gana 
gerai paruošta, tačiau jai trūko ši
lumos ir ugnies. Visas minėjimas 
pravestas gilaus susikaupimo žen
kle, bet lietuvio širdžiai jis buvo 
kiek šaltokas. Organizatoriai turė
tų pagalvoti ir ateity pravesti mi
nėjimą, ryškiau prabylantį į pa- 
baltiečio emigranto širdį.

Salė ir visas Latvių Namas šau
niai pastatyti, tikrai jie nusipelno 
pavadinimo “Latvių Kultūros Cen
tro Namai’’.

MELBOURNO “AUŠROS” 
TEATRAS p

Kariuomenės šventei paminėti 
Melbourno “Aušros” Teatras, va
dovaujamas Vilties Kružienės, pa
sirinko iš naujai išėjusios knygos 
veikalą “Baisusis Birželis”. Teat
ras savo “Svetimos plunksnos” 
spektakliu gražiai pasirodžiusiu 
Melbourno ir Geelongo bendruome
nei, kelia nemažą susidomėjimą ir 
naujai pasirinktu veikalu.

(fc)

(a.fc.)

BALETO KONCERTAS
Rugpjūčio 18 d. 8val. vak. Re

gina Plokštytė - Vaičaitienė ruo
šia Moonee Ponds Town Hall savo 
mokyklos mokinių baleto koncer
tą. Programoje grupiniai šokiai ir 
vienas stambesnis veikalas, kom
pozitoriaus Griego sukurtas.

(fc)
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku4ca

patriarchas. 
★

Su artėjančiu moterų

Nugirsti gandai, kad Latrobe 
Valley lietuviai užsimanė pasi
linksminti savo ruošiamam meti
niam baliuj, kuris įvyks liepos 8 d. 
penktadieni, Morwellio mažojoje 
Town Hall salėje nuo 8 vai. vak. 
iki 2 vai. ryto. •

Kadangi laitrobiečių pobūviuose 
visuomet būna smagu ir linksma, 
tai tikimasi gausaus vietos ir to
limesnių kolonijų antplūdžio.

vakare 
(liepos 30 d.) Sydnejaus “linksmie
ji broliai” vėl atsibudo ir žada šau
niai pasirodyti. Keista: prieš kiek 
metų su moterų draugijos vakaru 
tie broleliai pasirodė, tų pačių mo
terų ir vėl atgaivinami.

>; PRANEŠIMAS
Dainavos Namų Valdyba prane- 

>*’ ša, kad liepos 10 d., 16 vai., Dai- 
navos salėje, Bankstown, šaukia- 

* mas metinis narių susirinkimas, 
kuriame numatyta ši darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
;♦! 2. Prezidiumo sudarymas.
>*< 3. Mandatų Komisijos tvirti-

nimas.
>♦; 4. Valdybos P-ko pranešimas.

5. Iždininko pranešimas.
6. Revizijos Komisijos praneši- 

mas.
$ 7. Diskusijos dėl pranešimų.
!♦; 8. Pranešimas namų priekio sta-

tybos reikalu.
9. Informacija Sporto salės sta- 
tybos reikalu.

10. Einamieji reikalai.
►;> 11. Susirinkimo uždarymas.

Narių dalyvavimas būtinas. 
Taip pat kviečiami suinteresuoti 
asmenys.

Nesusirinkus nurodytu laiku rei
kiamam skaičiui narių, po pusės 
valandos susirinkimas bus laiko
mas teisėtu bet kuriam narių skai
čiui dalyvaujant.

Dainavos Namų Vatyba

• Anąsyk vaikščiodamas po Banks- 
’ towną stebėjausi, kodėl čia polici- 
’ jos orkestras taip plėšia iš peties,
• ko anksčiau niekad nebūdavo. Pa- 
‘ galvojau, kad iš kongreso sugrįž- 
► tantiems čia praktikuojasi, tik žiū- 
’ riu — parado žingsniu pro šalį be- 
h praeiną Australijos Rajono skau

tų abu vadeivos. Taip ir paaiškėjo,
- kodėl tą šeštadienį Bankstownas 

skambėjo policijos orkestro mar
šais.

Aną savaitgalį vedęs Dr. R. 
Baužė su žmona povestuvinei kelio
nei išvyko į Malaziją, kur pabu
vę šešetą savaičių patrauks į Lon
doną: čia Robertas žada ilgiau už
trukti besispecializuodamas.

PRANEŠIMAS TAUTOS 
ŠVENTĖS REIKALU

Ankstyvesnio Bankstowno, Ca- 
bramatos ir Sydney apylinkių 
Valdybų susitarimu, Tautos Šven
tės - 8 rugsėjo minėjimas ruošia
mas Bankstowno apylinkės.

Šiuo tikslu Bankstowno apylin
kės valdyba savo 1966. 6. 26 die
nos posėdyje nutarė kviesti Ca- 
bramattos ir Sydney apylinkių val
dybas bendram posėdžiui liepos 
17 d. 4 vai. 30 min. p.p., Banks
towno Lietuvių namuose “Daina
voje”.

Posėdyje maloniai kviečiame da
lyvauti visus Cabramattos ir Syd
ney apylinkių valdybų narius, nes

Pasiekė žinia, kad vienas geelon- 
giškis lietuvis taip susižavėjęs 
“Mūsų Pastoge”, kad jos net ke
turis egzempliorius užsisakė (vie
no numerio). Malonu, kad toks pa
lankumas mūsų spaudos atžvil
giu.

Šiais, metais N.S.W. švietimo Mi
nisterijos skelbiama mokyklų sa
vaitė (Education Week) numato
ma rugpjūčio 7-13 d.d. Visos mo
kyklos atidaromos tomis dienomis 
publikai ir tėvai kviečiami lanky- J>ey apynnKių vaiayoų narius, nes 
tis ir susipažinti su mokykla ir au- Tautfs Jv.en^ minėjimo, siū- 
klėjimo bei mokymo priemonėmis. į?me aPtart’ ,r k’tus ^usunų į®n’ drų parengimų bei bendradarbia

vimo klausimus. ,
ALB Bankstowno Apylinkės 

Valdyba

Gauta žinia, kad serga Latrobe 
Valley seniūnas Feliksas Sodaitis 
ir paguldytas ligoninėje.

MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI liepos mėnesiui Maldos Apaš
talavimo nariams skyrė sekančias 
intencijas:
bendrąją — Kad dvasiš

kiai ir tikintieji kaskart geriau įsi
sąmonintų savo pašaukimą siekti 
šventumo.

Misijų — Kad radio, TV ir 
spauda padėtų plėstis tikėjimui 
Azijoje.

PASTABOS.
Sužadint rytmetinę intenciją, 

MA nariai gali, panaudoti malde
lę: VISĄ AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE! 
— 300 d. atlaidų.

Jonas Šoliūnas lyg ir nusiskun
dė, kad kodėl į Kongresą neatvy
kęs iš užsienio. Mes manytume, kad 
jis klysta, nes Amerikoje tėra jo 
tik apranga ir griaučiai: su krep
šininkais beviešėdamas jis Austra
lijoje paliko širdį, o dabar taip įsi- 
pilietino, kad pasidarė “Mūsų Pas
togės kolumnistas!

¥
Manėme, ka su Martynu Jankum 

numirė paskutinis lietuvių patriar
chas, gi dabar skaitome, kad prela
tas Mykolas Krupavičius yra Lie
tuvių Bendruomenės kūrėjas ir

Paminėtomis intencijomis gali 
pasinaudoti Brisbane - Newcastle 
ir Gyvojo Rožančiaus nariai.

Kun. S. Gaidelis S.J.

ALB SYDNEJAUS APYLINKES 15 METŲ VEIKLOS IR JSIKŪRIMO 
SUKAKČIAI PAMINĖTI LIEPOS 23 D. RENGIAMAS

Mielus p.p. Venclovos, 
ponios broliui

JONUI VESELAUSKUI

mirus, giliai ir nuoširdžiai užjaučia
Kedžiai ir Ankcd

musu Pastoge
■
■

UKRAINIEČIŲ ERDVIOJE SALĖJE 71 JOSEPH ST., LIDCOMBE

Įėjimas $ 2, nedirbantiems ir studijuojančiam jaunimui — $ 1.

Sydnejaus Apylinkės ValdybaPradžia 7 vai. vak.

Programoje oficialioji dalis, trumpa paskaita, sveikinimai ir meninė dalis.
Veiks bufetas su užkandžiais ir gėrimais. Gros geras Continental Sister’s orkestras.
Maloniai kviečiame visus apylinkės narius ir svečius iš kitų apylinkių skaitlingai 

dalyvauti.
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